
Oficinas de matemática
    A atividade Matemática com 
Acessibilidade, do projeto Co-
munidade de Cooperação e 
Aprendizagem Significativa da 
UFC (CASa-UFC), oferta três 
oficinas de Matématica nos dias  
9 de agosto, 6 de setembro e 4 de 
outubro. Podem participa pro-
fessores e estudantes de Pedago-
gia e Ciências Exatas. Saiba mais 
em www.ufc.br.
            Prof. Jorge Brandão
            (85) 8714 4249

Curso para estrangeiros
A Casa de Cultura Portugue-

sa da UFC realizará inscrições 
de 5 a 8 de agosto para o curso 
Português para Estrangeiros: 
Língua e Cultura Brasileira. Os 
interessados devem comparecer 
à Secretaria da Casa (Av. da Uni-
versidade, 2683, Benfica), mu-
nidos de passaporte (original e 
cópia), e preencher uma ficha de 
inscrição. As aulas serão de 13 de 
agosto a 27 de novembro.

     Prof. Nonato Furtado
     (85) 3366 7649

Encontro ambiental
O Encontro Cearense de 

Engenheiros Ambientais e Sani-
taristas (ECEAS) acontecerá de 
24 a 26 deste mês no Campus do 
Pici Prof. Prisco Bezerra. Profes-
sores do Departamento de En-
genharia Hidráulica e Ambien-
tal, do Centro de Tecnologia da 
UFC, farão palestras, e alunos do 
Programa de Educação Tutorial 
(PET) de Engenharia Ambiental  
colaboram no evento.  

      Centro de Tecnologia   
     (85) 3366  9602

Pró-Reitoria de Graduação divulga período de matrícula 
O semestre letivo 2014.2 da UFC terá início no dia 28 de julho. Antes disso, os 

estudantes devem ficar atentos ao período de matrícula. A Pró-Reitoria de Graduação 
(Prograd) divulga as datas de matrícula para os aluno veterano, novatos e em mobili-
dade acadêmica.

Os veteranos devem realizar matrícula, via Internet e nas coordenações de cursos, 
de 15 a 17 de julho. Os alunos novatos, ingressantes pelo Sistema de Seleção Unificada 
(SiSU), precisarão fazer a confirmação presencial de matrícula na coordenação do cur-
so para o qual foram selecionados nos dias 24 e 25 de julho.

Alunos da UFC em mobilidade nacional devem realizar matrícula institucional, via 
Internet, de 15 a 17 para manter o vínculo com a UFC. Alunos em mobilidade interna-
cional deverão efetuar a matrícula normalmente, se estiverem retornando à UFC.

     Coordenadoria de Planejamento, Informação e Comunicação da Prograd
       (85) 3366 9036

Instituto de Educação Física oferta prática desportiva a alunos
Estudantes dos cursos de graduação da UFC podem fazer, a partir de hoje (14), 

pré-inscrições para cursos de prática desportiva oferecidos pelo Instituto de Educação 
Física e Esportes (Iefes). São ofertados os cursos de Natação Aprendizagem, Natação 
Aperfeiçoamento (para quem já sabe nadar), e Atividade Física e Qualidade de Vida 
(nível I e nível II), que consiste em práticas de musculação.  Após fazer a pré-inscrição 
pela Internet, o aluno deverá confirmá-la no período de 23 a 25 deste mês, na recep-
ção do Iefes, no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, em Fortaleza, das 9h às 12h e 
das 13h às 16h. As turmas possuem vagas limitadas, e as confirmações de inscrição 
serão feitas por  ordem de chegada. Mais detalhes no portal www.ufc.br.

     Iefes-UFC
             (85) 3366 9215
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Livros-reportagem
Concludentes ou graduados em Jor-

nalismo pela UFC que defenderam tra-
balho de conclusão de curso na modali-
dade livro-reportagem (semestre 2013.2 
ou 2014.1) podem concorrer  à publi-
cação do trabalho pelas Edições UFC. 
Trata-se de projeto da Coordenadoria de 
Comunicação Social e Marketing Insti-
tucional (CCSMI) da UFC e as  inscri-
ções podem ser feitas das 9h às 12h e das 
14h30min às 17h30min, na secretaria 
da CCSMI (Av. da Universidade, 2853, 
Benfica, no térreo da Reitoria). Acesse o 
edital em is.gd/9MTOKL.  

    CCSMI-UFC
     (85) 3366 7319

Ensino a distância: encontro
Sobral, município da região norte do 

Estado, sediará, no período de 28 a 30 de 
agosto, o I Encontro de Educação Aberta 
e a Distância do Ceará. O evento é reali-
zado pela UFC através do Instituto UFC 
Virtual. As inscrições, programação e 
outras informações já estão disponíveis 
no site do encontro (encontronacional.
virtual.ufc.br/eadce). O evento vai dis-
cutir a educação a distância (EaD) e a 
aplicação das tecnologias digitais de in-
formação e comunicação (TDIC), tan-
to para o ensino superior quanto para a 
educação básica.

    AUG Biotec
     (85) 8594 5895 e 9628 8912


