
Workshop sobre oceano
Amanhã (27) e quarta-feira 

(28), será realizado em Fortale-
za o Workshop Brazil-Germany 
Cooperation in Ocean Science 
and Technology: Research and 
Capacity Building (Cooperação 
Brasil-Alemanha em ciência e 
tecnologia do oceano: pesquisa e 
capacitação), no Seara Praia Hotel 
(Av. Beira Mar, 3080, Meireles).  
Saiba mais: www.ufc.br.

      Labomar
     (85) 3366 7000 

Lançamento de livro
O arquiteto e artista plástico 

Nearco Araújo lançará quinta-
-feira (29), às 19h, no Museu 
de Arte da UFC, o livro Ventos, 
velas e veleiros, que reúne um 
conjunto de obras sobre o uni-
verso das embarcações cearen-
ses. A obra tem pesquisa e texto 
do arquiteto e urbanista Romeu 
Duarte Júnior, professor do Cur-
so de Arquitetura e Urbanismo 
da UFC.

     CCSMI/UFC
     (85) 3366 7331

Letras-Libras
De quarta (28) a sexta-feira 

(30) ficam abertas, exclusivamen-
te, no site da Coordenadoria de 
Concursos da UFC (www.ccv.
ufc.br), as inscrições para a segun-
da turma presencial da licenciatu-
ra em Letras-Libras da UFC. Se-
rão ofertadas 30 vagas, sendo 50% 
destas para candidatos cotistas. 
O critério único de seleção será 
o resultado  do ENEM, exclusiva-
mente em sua edição de 2013.    

     Pró-Reitoria de Graduação
     (85) 3366 9410

Corpo do Prof.  Alexandre Moraes será sepultado em Sobral 
Em nota oficial, professores, servidores técnico-administrativos e alunos da Uni-

versidade Federal do Ceará externam profundo pesar pela morte do Prof. Alexandre 
Moreira de Morais, coordenador do curso noturno de Engenharia de Teleinformática 
desta Instituição. Ele foi morto a tiros ontem (25), no Icaraí, em Caucaia. O velório do  
professor ocorrerá a partir das 17h de hoje (26) na Funerária São Francisco (R. Cel. 
Albuquerque, 927 – Centro), em Sobral. Amanhã (27), será celebrada missa de corpo 
presente às 8h e o sepultamento será às 9h no Cemitério São José (Rua Anahid Andra-
de), no centro daquela cidade. Foi declarado luto oficial de três dias. Um ônibus sairá 
da Reitoria amanhã, 5h, levando professores e alunos. Os interessados devem entrar 
em contato com o Centro de Tecnologia pelo telefone (85) 3366 9602.

     Centro de Tecnologia
      (85) 3366 9602

Curso de Jornalismo lança 30a edição da revista Entrevista
A edição nº 30 da Revista Entrevista, do Curso de Jornalismo da UFC, será lançada 

na próxima quarta-feira (28), a partir das 18h, no Auditório Rachel de Queiroz do 
Centro de Humanidades II (Av. da Universidade, 2762 – Área 2 do Centro de Hu-
manidades – Campus do Benfica). Os entrevistados desta edição foram a Prof ª Lola 
Aronovich, do Departamento de Letras Estrangeiras da UFC, feminista e autora do 
blog “Escreva, Lola, Escreva”; o ator e diretor Carri Costa, criador do Teatro da Praia; 
o artista plástico Sérvulo Esmeraldo, cujas obras estão presentes na cidade; a apresen-
tadora de TV Maísa Vasconcelos, e o premiado fotógrafo cearense Tiago Santana. O 
evento é gratuito e aberto ao público. As revistas também são grátis.  

      Curso de Jornalismo da UFC
      (85) 3366 7708 e 3366 7718
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Cursinho na UFC
O Curso Pré-Vestibular XII de Maio, 

preparatório para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) e vestibular,  
está com inscrições abertas, até o dia 30 
de maio, para seu processo seletivo. O 
XII de Maio é um projeto de extensão 
coordenado por estudantes da Faculda-
de de Medicina da UFC. A prova será 
realizada no dia 1º de junho de 2014, das 
9h às 12h, na sede do pré-vestibular. Os 
alunos aprovados pagam uma taxa men-
sal que corresponde a 10% do salário mí-
nimo, para a manutenção do curso. Saiba 
mais: www.curso12demaio.ufc.br.

     Hansã Lemos
     (85) 8633 7473

Curso a distância
O Núcleo de Tecnologias e Educação 

a Distância em Saúde (Nuteds) da UFC 
relançou, no último dia 19, o Módulo de 
Introdução à Atenção Domiciliar, parte 
do Programa Multicêntrico de Qualifica-
ção Profissional em Atenção Domiciliar 
a Distância. Ao todo, são ofertadas 5.000 
vagas para profissionais de saúde de ní-
veis superior e técnico dos serviços de 
atenção domiciliar e das equipes de aten-
ção básica. É possível realizar inscrição 
até 19 de novembro de 2014 ou enquan-
to durarem as vagas, exclusivamente pela 
Internet (https://ufc.unasus.gov.br/ad).

     Nuteds 
     (85) 3366 8654 


