
Skype da Biblioteca
Sempre inovando, a Biblio-

teca Universitária da UFC agora 
oferece também atendimento on-
-line através do software Skype, 
que possibilita conversas instan-
tâneas entre usuários. O interes-
sado pode enviar dúvidas e suges-
tões para o número buufc2013. 
O horário de atendimento para o 
novo serviço é de segunda a sexta-
-feira, das 13h às 18h.

      Biblioteca Universitária
     (85) 3366 8026

Corpos Anárquicos
O livro Corpos anárquicos, 

organizado pelo Prof. Francisco 
Silva Cavalcante Júnior, coor-
denador do Laboratório de Es-
tudos das Possibilidades de Ser 
(Lepser) da UFC, será lançado 
amanhã (10), às 17h, no auditó-
rio da Pró-Reitoria de Gradua-
ção (térreo da Biblioteca Central 
do Campus do Pici Prof. Prisco 
Bezerra (Av. Mister Hull, s/n), 
em Fortaleza. 

     Prof. Fco. Cavalcante Jr.
     (85) 3366 9533

R.U. nos feriados de junho
A Coordenação do Restau-

rante Universitário da UFC in-
forma à comunidade acadêmica 
que, em virtude dos feriados da 
Copa do Mundo da FIFA 2014 
e Corpus Christi, os refeitórios 
dos campi do Pici, Benfica, Po-
rangabuçu e do Interior não fun-
cionarão nos dias 12, 17, 19, 20, 
23 e 24 de junho. As atividades 
serão retomadas normalmente na 
quarta-feira (25).

     Refeitório do Benfica
     (85) 3366 7776

 Atenção à segunda chamada da lista de espera do SiSU
Com a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil,  o calendário universitá-

rio teve modificações e a segunda convocação da lista de espera do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU) pela UFC ocorrerá na primeira semana do semestre letivo 2014.2. 
Em nota, a Pró-Reitoria de Graduação da UFC explica que “a nova data permitirá a 
inclusão de possíveis vagas não confirmadas presencialmente nos dias 24 e 25 de julho”. 
E que “as eventuais vagas disponíveis para reposição ainda serão ocupadas por candi-
datos do banco de suplentes, seguindo-se a ordem de classificação”.   Outro esclareci-
mento é que a UFC não participa da segunda edição de 2014 do SiSU 2014/2, cujas 
inscrições foram iniciadas no último dia 2.  Como no ano passado, todas as vagas da 
Instituição, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre letivo, foram oferta-
das na primeira edição do SiSU (SiSU 2014/1).

     Pró-Reitoria de Graduação da UFC
      (85) 3366 9410

Meditação da Lua Cheia de junho será dia 13 na Reitoria
Numa parceria entre o Instituto de Educação Física e Esportes (Iefes) da UFC e a 

organização internacional Arte de Viver, a edição de junho do evento Meditação da 
Lua Cheia será no jardim interno da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853, 
Benfica), sexta-feira (13), a partir das 20h. Ocorre, simultaneamente ao projeto Me-
ditação na UFC, do Iefes. O evento, aberto ao público em  geral, será conduzido pela 
Prof ª Lúcia Rejane de Araújo Barontini, vice-diretora do Iefes e coordenadora regio-
nal da Arte de Viver. Realizada todos os meses em pelo menos 15 cidades brasileiras, a 
Meditação da Lua Cheia costuma ocorrer em Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema, 
mas, em razão dos eventos ligados à Copa do Mundo, a vivência ocorrerá na Reitoria.

     Profa Lúcia Rejane Barontini
     (85) 3366 9533
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Enade 2014
O  Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) divulgou as diretrizes do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade) de 2014. Este ano, serão avalia-
das engenharias e licenciaturas. Na Uni-
versidade Federal do Ceará, 52 cursos 
prestarão o exame. As provas ocorrerão 
em 23 de novembro, às 13h (horário de 
Brasília). Com duração de quatro horas, 
todas as provas terão 40 questões e serão 
divididas entre formação geral, comum 
aos cursos de todas as áreas, e compo-
nentes específicos de cada curso.

     Prograd-UFC
     (85) 3366 9219

TOEFL: Inscrições prorrogadas
Foram prorrogadas até o próximo dia 

25 as inscrições para a realização gratui-
ta do teste TOEFL ITP na UFC. Alunos 
de graduação ou pós-graduação da Uni-
versidade podem se inscrever  no site do 
Inglês sem Fronteiras (is.gd/8kLwKX)
e escolher data e horário para realizar a 
prova. Os testes acontecerão até o dia 28. 
A aplicação dos testes fará um diagnósti-
co da proficiência em língua inglesa dos 
alunos da UFC e servirá de subsídio para 
ações de internacionalização da Univer-
sidade.  Outras informações estão no site 
da UFC: www.ufc.br.

     Prof ª Vládia Maria Cabral Borges
      (85) 3366 7600    


