
Aprovados: SiSU
      Já se encontra no site do Minis-
tério da Educação (sisu.mec.gov.br) 
a lista de chamada dos aprovados na 
primeira edição de 2014 do Sistema 
de Seleção Unificada (SiSU). A ma-
trícula dos candidatos aprovados está 
marcada para os dias 17, 20 e 21 de 
janeiro. A  segunda chamada aconte-
ce dia 27 de janeiro, com a matrícula 
ocorrendo nos dias 31 de janeiro e 3 e 
4 de fevereiro. Uma outra chance será 
dada aos  candidatos que ficaram fora 
dessas chamadas. Entre os dias 27 de 
janeiro e 7 de fevereiro, eles podem  
entrar em lista de espera de insti-
tuições onde houver vagas.  Outras 
informações estarão ainda hoje no 
portal da UFC (www..ufc.br)  
             Pró-Reitoria de Graduação
            (85) 3366..9498

Microscopia eletrônica 
Estão abertas até o próximo dia 

24  inscrições para o 1º Curso de Mi-
croscopia Eletrônica de Varredura 
da Central Analítica da UFC. O pro-
grama do curso e a ficha de inscrição 
estão disponíveis no site www.cen-
tralanalitica.ufc.br. O curso aconte-
ce no auditório do Departamento 
de Física, no Campus do Pici, bloco 
926, no período de 3 a 7 de fevereiro 
de 2014.

     Prof. Antonio Gomes 
     (85) 3366 9906

Começa hoje a série de solenidades de colação de grau na UFC
Nesta segunda-feira (13), a partir das 19h, na Concha Acústica da Reitoria, acontece 

a primeira solenidade de colação de grau de 2014.  Começando pelos campi de Fortale-
za, hoje  é a vez dos concludentes de 2013.2 da Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem (FFOE), do Instituto de Cultura e Arte (ICA), do Instituto de Educação 
Física e Esportes (Iefes), do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Instituto 
Universidade Virtual (UFC Virtual). Amanhã (14), colam grau os concludentes do 
Centro de Ciências, do Centro de Ciências Agrárias e do Centro de Tecnologia; e, no 
dia 15, os da Faculdade de Direito, da Faculdade de Economia, Administração, Atuária 
e Contabilidade (FEAAC), da Faculdade de Educação e do Centro de Humanidades. 
No interior, as cerimônias de colação ocorrem no dia 17 (Sobral) e 20 (Quixadá). O 
Reitor Jesualdo  Farias presidirá todas as solenidades.
           Cerimonial da UFC

     (85) 3366 7313 / 3366 7314

UFC Virtual inscreve para cursos de extensão semipresenciais
Educação de Jovens e Adultos (mil vagas), Gênero e Diversidade na Escola (mil 

vagas) e Escolas Sustentáveis e Com-vidas (500 vagas) são três cursos de extensão 
do Instituto Universidade Virtual (Instituto UFC Virtual) que estão com inscrições 
abertas até 31 de janeiro.  Os cursos são realizados em parceria com o Ministério da 
Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (SECADI). Todos são semipresenciais e terão os certificados 
de conclusão emitidos pela Pró Reitoria de Extensão da UFC.  Os endereços para as 
inscrições são, respectivamente: eja.virtual.ufc.br/index.php/inscricoes, escv.virtual.
ufc.br/index.php/inscricoes e gde.virtual.ufc.br/index.php/inscricoes

     UFC Virtual 
     (85) 3366 9024 / 3366 9032 
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Cursinho para o ENEM
O Curso Pré-Vestibular (CPV), que 

funciona no Centro de Ciências da UFC, 
está ofertando 300 vagas para alunos que 
estejam concluindo o ensino médio e 
desejam se preparar para o Exame Na-
cional do Ensino Médio (ENEM). Os 
interessados podem fazer a inscrição de 
segunda a sexta-feira, das 15h às 19h, no 
bloco 902, no Campus do Pici. As aulas 
começam no dia 3 de fevereiro, às 19h. A 
taxa de inscrição é no valor de R$ 60,00 e 
a mensalidade é de R$ 75,00. Outras in-
formações podem ser obtidas no site do 
cursinho: www.cpv-ufc.webnode.com
             CPV/UFC    
             (85) 3366 9780

Repúdio ao sensacionalismo 
O Núcleo Cearense de Estudos e 

Pesquisas sobre a Criança (Nucepec) da 
UFC é uma das entidades signatárias da 
nota pública em repúdio ao sensacionalis-
mo e violência veiculados  em programas 
policiais na TV.  Na última quinta-feira 
(9), o Nucepec participou de reunião no 
Centro de Defesa da Criança e do Ado-
lescente (Cedeca), em Fortaleza. Entre as 
decisões estão a divulgação de uma nota 
pública e realização de caminhada na pró-
xima quarta-feira (15), saindo às 15h da 
Praça Portugal para a Praça da Imprensa, 
onde acontece ato público.

    Nucepec
     (85) 3366 7734

Seleção de professor
Estão abertas nos próximos dias 

15, 16 e 17, inscrições para seleção 
de professor substituto do Depar-
tamento de Engenharia de Pesca da 
UFC. Acesse o Edital  Nº 02/2014 
no site da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas(www.progep.ufc.br).

      Progep 
      (85) 3366 7868


