
Colação de Grau
O Cerimonial da Universidade 

Federal do Ceará informa aos con-
cludentes do semestre 2013.2 que 
o ensaio geral da colação de grau 
ocorrerá nesta terça-feira (7), a par-
tir das 18h30, na Concha Acústica 
da Reitoria (Av. da Universidade, 
2853, Benfica). A participação, 
bem como a pontualidade de to-
dos os concludentes, no ensaio 
é imprescindível. As solenidades 
oficiais ocorrerão nos dias 13, 14 e 
15 deste mês também na Concha. 
Saiba mais: www.ufc.br.

      Cerimonial da UFC 
     (85) 3366 7313

Cardiologia: Curso
Estão abertas no site www.fun-

dacaoastef.ufc.br as pré-inscrições 
para o curso de pós-graduação em 
Cardiologia (lato sensu). O curso 
terá  400 horas (aulas teóricas e  
práticas) e será realizado no bloco 
didático – Auditório Antônio Jucá, 
da Faculdade de Medicina da UFC. 
Podem inscrever-se cardiologistas, 
clínicos e  generalistas. 

      Fundação Astef
     (85) 3458 7068     

Bolsas para a França 
O Capes/BRAFITEC, progra-

ma de intercâmbio que envia estu-
dantes de engenharia do Centro de 
Tecnologia da UFC para institui-
ções universitárias francesas, abrirá 
inscrições a partir do dia 27 deste 
mês, prosseguindo até 21 de feve-
reiro.  O intercâmbio começará no 
início de setembro de 2014, com 
duração de dez meses. Saiba mais 
no site www.cai.ufc.br.

       Centro de Tecnologia
      (85) 3366 9600 

Casas de Cultura iniciam inscrições para seleção ao 10 semestre dia 9
No período de 9 a 19 deste mês ficam abertas, pela Internet (www.ccv.ufc.br), as ins-

crições para seleção de alunos para o primeiro semestre das Casas de Cultura Estrangeira 
da UFC, período 2014.1. São ofertadas 484 vagas, distribuídas entre as Casas de Cultura 
Britânica (154), Alemã (22), Francesa (110), Hispânica (88), Italiana (66) e Portuguesa 
(22), além do curso de Esperanto (22).  Podem inscrever-se pessoas que tenham concluí-
do o ensino fundamental. A taxa de inscrição é de R$ 60,00, com possibilidade de isenção.  
De acordo com o Edital nº 01/2014, a seleção constará de três provas em nível de ensino 
fundamental: língua portuguesa I (compreensão de textos), língua portuguesa II (gramáti-
ca) e conhecimentos gerais, com 20 questões para cada uma. Os locais de prova serão di-
vulgados no dia 30 de janeiro, e os testes serão aplicados no dia 2 de fevereiro, das 9h às 13h. 
Pessoas com deficiência poderão solicitar condições especiais para realização das provas. O 
resultado final deverá ser divulgado no dia 7 de fevereiro.   Consulte o edital no site da CCV.

       Coordenadoria de Concursos 
      (85) 3366 9522   

UFC Virtual oferta 1.488 vagas para graduação a distância no interior
O Instituto Universidade Virtual (UFC Virtual) abre amanhã (7) as inscrições para os cur-

sos de graduação a distância em Administração com Foco em Gestão Pública (bacharelado) 
e licenciaturas em Física, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Matemática, Peda-
gogia e Química. São ofertadas 1.488 vagas a alunos do interior do Ceará para o ingresso na 
educação superior. As inscrições acontecem de forma on-line, até 12 de janeiro, pelo site da Co-
ordenação de Concursos (CCV – www.ccv.ufc.br).  Este ano, o processo seletivo acontece pela 
nota do ENEM, ou seja, os candidatos não precisarão realizar uma nova prova, como ocorria 
nos anos anteriores.

      Assessoria de Comunicação do UFC Virtual
      (85) 3111 0077 / 8515 3485 
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Bibliotecas nas férias
Em janeiro, mês de férias, as unidades do Siste-

ma de Bibliotecas funcionam em regime especial 
nos seguintes horários: Ciências Humanas (8h às 
19h), Arquitetura (8h às 17h), Ciências e Tecnolo-
gia (7h30 às 19h), Ciências da Saúde (8h às 17h), 
CAEN (8h às 18h), Faculdade de Direito (7h30 às 
19h), Pós-Graduação em Engenharia (8h às 12h e 
13h às 16h),  Pós-Graduação em Economia Agrícola 
(8h às 16h), curso de Matemática (8h às 17h), curso 
de Física (8h às 18h), FEAAC (8h às 18h), Labomar 
(8h às 17h30), Campus de Quixadá (8h às 12h e 13h 
às 17h) e Medicina de Sobral: (8h às 17h). Em 10 de 
fevereiro, o funcionamento volta ao horário normal. 

     Biblioteca Universitária
     (85) 3366 9507 / 3366 9508

 

 

Restaurante nas férias
Os refeitórios universitários dos campi de For-

taleza (Benfica, Pici, Labomar e Porangabuçu) fun-
cionarão normalmente, no mês de janeiro, receben-
do estudantes, professores e servidores para almoço 
e jantar. Já o refeitório do Campus de Quixadá fica 
aberto somente até a próxima quarta-feira (8) e fe-
cha para recesso. No Campus da UFC em Sobral, 
o refeitório universitário está em recesso até 27 de 
janeiro, quando reabrirá para almoço. Todos os re-
feitórios universitários terão o atendimento norma-
lizado em 10 de fevereiro, data de início do semestre 
letivo 2014.1. Para mais informações acesse o portal 
da UFC (www.ufc.br)

       Restaurante Universitário
     (85) 3366 9530


