
Cocó em debate
Um grupo de servidores do-

centes e técnico-administrativos da 
UFC, da ativa e aposentados, além 
de estudantes, realiza hoje (9), às 
16h,   no auditório da Reitoria, de-
bate sobre questões ligadas ao Par-
que Ecológico do Cocó. O evento 
é aberto à comunidade em geral. 
A Reitoria recebeu a solicitação de 
cessão do auditório e cedeu o espa-
ço como forma de contribuir para 
a discussão ampla, democrática e 
propostiva de alternativas para a 
área do Cocó.  

     CCSMI/UFC
     (85) 3366 7331

Seminário: Pós-Graduação
O Comitê de Pesquisa do UFC 

Virtual realiza o seminário “Progra-
mas interdisciplinares de pós-gra-
duação: construindo novos cami-
nhos de pesquisa e de formação”, 
na  próxima quinta-feira (12) às 9h, 
no auditório da Seara da Ciência , 
no Campus do Pici. A programa-
ção completa pode ser acessada no 
portal da UFC (www.ufc.br).

     UFC Virtual
     (85) 3366 9457

Lançamento de Livro
A Profª Ana Maria Iório Dias, 

da Faculdade de Educação da UFC, 
lançará o livro Atividades para o 
Ensino da Língua Portuguesa – do 
local ao universal (Editora Vozes, 
192 p., R$ 26,00) no próximo dia 
26, às 19h30min, na Livraria Sarai-
va Megastore, no Shopping Iguate-
mi.  A obra mostra que “histórias 
de Trancoso” e “causos” são usados 
como recursos  pedagógicos.

      Prof ª Ana Iório
      (85) 3366 7675 

 Prograd faz chamada dos classificáveis do SiSu na Capital e Interior
A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal do Ceará realiza 

hoje (9) e amanhã (10), em reuniões presenciais,  a chamada nominal dos classificáveis 
do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para ingresso na Instituição em 2013.2, para os 
cursos sediados em Fortaleza. A chamada será feita nos dois turnos, no hall da Prograd, 
no Campus do Pici, com horários diferenciados por cursos. Para os cursos do interior do 
Estado a chamada será apenas hoje, em cada campus. A Prograd divulgou desde a sema-
na passada o quantitativo consolidado de vagas e a lista consolidada de classificáveis do 
SiSU.  Importante ressaltar que é da responsabilidade do candidato verificar datas, ho-
rários e locais de realização da chamada de seu curso no Anexo I do Edital nº 25/2013, 
que está disponível na página do SiSU na UFC (www.prograd.ufc.br/sisu).  A Prograd 
alerta que o candidato também deve conferir os documentos exigidos e chegar com an-
tecedência no seu local de chamada.

      Pró-Reitoria de Graduação
      (85) 3366 9036

 Cine Ceará termina sábado com entrega das premiações
O 23o do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema  segue até sábado (14), com 

programação no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura,  Caixa Cultural, Casa Amarela Eusé-
lio Oliveira da UFC, Universidade de Fortaleza, Vila das Artes e no Mercado dos Pinhões.  Com 
o  tema central “Nova Geração do Cinema Português”, o festival apresenta mostras competitivas 
de longas e curtas-metragens e as especiais, como a que homenageia a atriz, diretoria e cantora 
portuguesa Maria de Medeiros. No sábado, o encerramento, a partir das 19h50, terá homena-
gem ao o ator Marcos Palmeira, premiação aos vencedores e exibição do  longa-metragem Po-
bres Diabos , do cearense Rosemberg Cariry.  Saiba mais:  www.cineceara.com.         
             Casa Amarela Eusélio Oliveira/UFC
              (85) 3366 7772 / 3366 7773
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Proficiência em Alemão 
A Casa de Cultura Alemã informa que 

começam hoje (9) as inscrições para o teste 
de proficiência OnDaf, item exigido pelo 
Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmi-
co para a concessão de bolsas ao Programa 
Ciência sem Fronteiras (Alemanha) e bol-
sas do DAAD em geral. São ofertadas 60 
vagas. A inscrição é feita pelo e-mail cca@
ufc.br. É necessário informar nome com-
pleto, CPF, e qual programa de bolsa pre-
tende participar. A prova será dia 27, das 9h 
às 12h e das 14h às 16h no Laboratório de 
Informática do Centro de Humanidades I.

     Profª Ute Hermanns
     (85) 3366 7540

Português para Estrangeiros
O Curso de Extensão de Língua Portu-

guesa e Cultura Brasileira para falantes de 
outros idiomas oferece 45 vagas. O inte-
ressado pode inscrever-se até o dia 20 de 
setembro. Basta enviar mensagem para 
o e-mail plip@ufc.br, com o título “INS-
CRIÇÃO”, informando o nome e a nacio-
nalidade. Ao apresentar-se para o teste de 
nível, deverá comprovar que se encontra 
legalmente no Brasil. O curso é grátis e 
acontecerá às terças e quintas-feiras, de 
24 de setembro a 13 de novembro. Será 
emitido certificado.

.    Profª Rosemeire Selma Monteiro-Plantin     
     (85) 3366 7624  

 

 


