
Prêmio Santander
Alunos de graduação e pós-

-graduação, professores pesqui-
sadores e instituições de ensino 
superior podem inscrever, até o 
próximo dia 17, seus projetos para 
a edição 2013 do Prêmio Santan-
der Universidades. Serão distribu-
ídos R$ 2 milhões em prêmios e 
bolsas internacionais de estudos 
nos Estados Unidos e Ibero-Amé-
rica. Os regulamentos, fichas de 
inscrições e outras informações 
estão disponíveis no site www.
santander.com.br/universidades.  

      Imprensa / Santander
     (11) 3553 7061

Maioridade penal
O Núcleo de Estudos Apli-

cados Direitos, Infância e Justiça, 
da Faculdade de Direito da UFC, 
promove o seu III Ciclo de Estu-
dos. Hoje (2), o tema em debate 
é Maioridade Penal.  O Núcleo faz 
campanha de arrecadação de brin-
quedos e os participantes podem 
levar sua doação. Outras informa-
ções: nudijus@gmail.com.

      Vanessa Marques
     (85) 9614 3225

Odontologia: Palestras
O Programa de Pós-Gradução 

em Odontologia da UFC realiza-
rá, no próximo dia 13, as palestras 
“Restauração composta baseada 
em intervenção mínima”, com o 
Prof. Masayuki Otsuki, e “Evolução 
dos adesivos na Dentística e próte-
se”, com o Prof. Marcelo Giannini. 
Ocorrerão, a partir das  9h, no Au-
ditório Pedro Teixeira Barroso, no 
Campus do Porangabuçu.

      Prof ª Mônica Yamauti
     (85) 3366 8232

 UFC tem 49 cursos em destaque no Guia do Estudante 2014 
Quarenta e nove cursos de graduação da UFC receberam destaque no ranking do 

Guia do Estudante 2014, que começa a circular em outubro deste ano. A publicação, 
produzida pela Editora Abril, é utilizada como referência pelos alunos de ensino médio 
na hora de escolher seus cursos. No caso da UFC, nove cursos receberam a pontuação 
máxima (5): Ciências da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Eco-
nomia Doméstica, Enfermagem, Farmácia, Matemática, Medicina e Pedagogia, todos 
dos campi de Fortaleza. A presença da UFC no Guia segue uma tendência ascendente. 
Em 2010, apenas três cursos haviam obtido cinco estrelas.  No Guia de 2012, 39 cursos 
da Universidade tiveram destaque. No ano passado, o número de cursos estrelados su-
biu para 43. A lista completa pode ser conhecida no portal da Universidade (www.ufc.
br). O Guia é resultado da avaliação de uma equipe formada por professores, coordena-
dores de curso, chefes de departamento e avaliadores do Ministério da Educação.

      Pró-Reitoria de Graduação
      (85) 3366 9498

 Campus do Pici sedia encontro sobre sustentabilidade   
Inscrições abertas para o Ciclo de Debates Abralatas: Inovação para Sustentabilidade, que 

acontece no dia 12 de setembro, das 8h30min às 13h, no auditório da Pró-Reitoria de Gradu-
ação, no Campus do Pici da UFC.  No programa serão debatidos estudos de reciclagem e as 
novas práticas capazes de reduzir os impactos ambientais. A mesa de abertura trata sobre as po-
líticas de resíduos sólidos, e entre os convidados do evento está o ex-deputado federal pelo Rio 
de Janeiro, Fernando Gabeira, que ministra a palestra “O impacto social da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos”, às 9h30min.  As inscrições, grátis, podem ser feitas no site do evento (is.gd/
ccMFhV). O Ciclo ocorre também em Belo Horizonte-MG e Curitiba-PR.

      Ronaldo Stefanutti, tutor do PET de Engenharia Ambiental
      (85) 8877 9794 
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Intercâmbio com a Ufca 
Hoje (2) é o último dia das inscrições 

para os bolsistas de extensão da UFC que 
quiserem participar de um programa de in-
tercâmbio com a Universidade Federal do 
Cariri (Ufca), a ser realizado entre os dias 
25 e 28 de setembro. O aluno precisa: ser 
bolsista de extensão dos cursos de Admi-
nistração, Agronomia, Biblioteconomia, 
Design, Engenharias Civil, Mecânica e Me-
talúrgica, Filosofia, Jornalismo, Medicina e 
Música; ser indicado pelo coordenador do 
projeto; e enviar o formulário de inscrição 
para o e-mail prexufc@gmail.com.

     Pró-Reitoria de Extensão
     (85) 3366 7452 / 3366 7455

Cursos na Seara da Ciência
Ficam abertas, até o próximo dia 6 ou 

até preencherem as vagas, inscrições para 
cursos básicos de Química, Biologia, Físi-
ca, Matemática e Astronomia da Seara da 
Ciência, equipamento científico-cultural 
da UFC. Os cursos englobam teoria e prá-
tica e são gratuitos. Interessados devem 
ir à recepção da Seara, das 8h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min 
(ao lado da entrada do Campus do Pici 
da UFC pela Av. Humberto Monte), por-
tando carteira estudantil ou declaração da 
escola. Saiba mais: www.searaufc.br.

     Seara da Ciência
     (85) 3366 9245 

 

 


