
Cursos para servidores
A Divisão de Formação Pro-

fissional, da Pró-Reitoria de Ges-
tão de Pessoas da UFC, está com 
inscrições abertas para diversos 
cursos destinados a servidores 
docentes, técnico-administrativos 
e funcionários terceirizados. Na 
lista estão: Espanhol Instrumen-
tal; Linux, LibbreOffice e Inter-
net; Língua Brasileira de Sinais 
(Libras)  e Educação Política. Sai-
ba mais na Progep (Rua Paulino 
Nogueira, 315, altos, Benfica) e 
no site www.progep.ufc.br.

     Progep/UFC
     (85)3366 7406

Educação Infantil
A Unidade Federal de Educa-

ção Infantil – Núcleo de Desen-
volvimento da Criança (NDC) 
da UFC está com inscrições aber-
tas para  novos alunos. Para 2014 
são ofertadas 36 vagas, divididas 
em duas turmas do Infantil 3. 
Podem ser inscritas crianças que 
completam três anos até 31 de 
março de 2014. 

      NDC/UFC 
      (85) 3366 9666

Palestra: material didático
O Núcleo de Tecnologias e 

Educação a Distância em Saú-
de realiza a videoconferência 
“Desenvolvimento de materiais 
didáticos e AVA baseados em 
animações digitais”, com Marcos 
Dionísio Ribeiro do Nascimento, 
mestre em Computação Aplicada 
(Uece). Será quarta-feira  (14), às 
15h. Saiba mais acessando www.
nuteds.ufc.br/telessaude.

      Nuteds/UFC 
      (85) 3366 8050

Casas de Cultura começam a inscrever para Teste de Nível 
As Casas de Cultura Estrangeira da UFC realizam inscrições, nos dias 19 e 20 

de agosto, para seleção de candidatos que desejem ingressar, por meio de Teste de 
Nível, nos cursos básicos de idiomas, no período letivo de 2013.2.  São ofertados 
os cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Português. O interessa-
do deve possuir conhecimentos sobre o idioma que pretende cursar para obter o 
certificado de Nível Básico. A taxa de inscrição é no valor de R$ 50,00. As provas 
acontecerão no dia 25 de agosto e os resultados preliminares dos exames serão di-
vulgados no dia 1º de setembro. O candidato deve acessar o site www.casasdecul-
turaestrangeira.ufc.br, onde estarão disponíveis o edital com todas as informações 
sobre a oferta das vagas, a divulgação da situação de inscrição, o local e horário de 
prova, os gabaritos, assim como o resultado final da seleção. As Casas de Cultura da 
UFC sediam a maior atividade de extensão univesitária na área de idiomas do País. 

       Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira da UFC
         (85) 85 3366 7606 / 3366 7607

Começa hoje matrícula de quem solicitou reabertura na graduação 
A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFC realiza de hoje (12)  até quarta-

-feira (14) a matrícula dos alunos que tiveram a solicitação de reabertura de matrí-
cula deferida para o semestre 2013.2. Eles devem se matricular via Internet ou na 
coordenação do curso. A lista dos pedidos deferidos está no site da Prograd (is.gd/
sW1I0C). Caso não seja efetuada a matrícula, o status do aluno será novamente 
cancelado, e o processo administrativo será encaminhado para o desligamento de-
finitivo. Os que estão na lista com o campo do resultado em branco ou na categoria 
de “arquivado” devem procurar a coordenação do curso ou a Prograd.

       Pró-Reitoria de Graduação
      (85) 3366 9036
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Simulação da ONU 
Tráfico Internacional de Órgãos e Te-

cidos e O Impacto da Corrupção Pública 
na Sociedade são dois dos 16 temas em 
discussão na Simulação da Organização 
das Nações Unidas (SONU), atividade 
de extensão da Faculdade de Direito da 
UFC, que vai acontecer de 12 a 15 de se-
tembro. Podem inscrever-se para os comi-
tês estudantes universitários e do Ensino 
Médio. São ofertadas 255 vagas e as ins-
crições são feitas no  site www.sonu.ufc.
br.  As taxas são nos valores de R$ 80,00 
(individual) e R$ 160,00 (dupla).

      Yohanna Pinheiro
      (85) 3032 2773

 Novo barco
A UFC terá nova embarcação de 18 

metros para pesquisa de ambiente mari-
nho. A aquisição é graças a convênio as-
sinado pelo Reitor Jesualdo Farias e  pelo 
Ministro da Pesca e Aquicultura. O bar-
co tem  capacidade para até 10 pessoas e 
conta com equipamentos, que fornecerão 
informações mais precisas e compatíveis 
com a dinâmica da atividade, a ser desen-
volvida pelo Instituto de Ciência do Mar 
(Labomar) da UFC.  O convênio tam-
bém inclui R$ 4 milhões para capacitação 
de pescadores artesanais.  

      Gabinete do Reitor
      (85) 3366 7302 

 

 


