
Reorientação
   A Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE) está com 
inscrições abertas para o Grupo 
de Reorientação Profissional. A 
iniciativa é destinada a estudan-
tes de graduação da UFC que es-
tejam insatisfeitos com seu curso 
atual e vislumbram a possibili-
dade de fazer uma nova escolha. 
Mais em bit.ly/1mwrchJ. 

            PRAE
            (85) 3366 7447

Descobrindo a biblioteca
O Sistema de Bibliotecas da 

UFC promove, de 28 de julho a 
8 de agosto, atividade especial de 
recepção dos calouros do semes-
tre 2014.2. O projeto Descobrin-
do a Biblioteca busca apresentar 
aos novatos os serviços de supor-
te informacional às atividades 
educacionais, científicas, tec-
nológicas e culturais oferecidos 
pelas Bibliotecas da UFC. Saiba 
mais em bit.ly/UkyIp6.

     Biblioteca Universitária
     (85) 3366 9514

Encontro de juventude
Será de 21 a 25 de julho, no 

Campus do Pici Prof. Prisco Be-
zerra, o XIII Curso de Formação 
sobre a Realidade Brasileira para 
a Juventude Camponesa do Cea-
rá. O evento é uma iniciativa do 
Laboratório de Estudos Agrários 
e Territoriais (LEAT) e do Nú-
cleo de Estudos de Gênero, Ida-
de e Família (Negif) em parceria 
com o Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem-Terra (MST). 

     Prof ª Maria do Céu   
     (85) 9633  6131

Alunos novatos devem confirmar matrícula na coordenação 
Ingressantes na UFC pelo Sistema de Seleção Unificada 2014 (SiSU) para o segun-

do semestre deverão fazer a confirmação presencial de matrícula em 24 ou 25 de ju-
lho. A etapa é obrigatória, independente de em qual chamada regular ou convocação 
de lista de espera o estudante tenha solicitado matrícula. O estudante precisa com-
parecer à coordenação de seu curso, levando documento de identificação oficial com 
foto. No campus da UFC em Russas, a assinatura da Ata de Confirmação Presencial 
de Matrícula será no Centro Vocacional Tecnológico (CVT), localizado à Travessa 
Pedro Araújo, s/n, no Centro do Município. Já o local para confirmação presencial de 
matrícula dos aprovados em Crateús será no próprio campus da UFC no Município, 
situado à Rua dos Tabajaras, 367 – Centro. Saiba mais em bit.ly/1kLRwVl. 

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

Auxílio-alimentação para alunos dos campi de Russas e Crateús
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFC regulamentou o 

auxílio-alimentação, no âmbito do Programa de Assistência Estudantil, para todos os 
alunos dos novos campi da UFC em Russas e Crateús. O valor do auxílio será de 
R$ 22,00 por dia. A medida vale até a Universidade ter plena condição de oferecer 
refeições aos estudantes em espaços adequados. A previsão é de que as obras dos res-
taurantes universitários nos campi fiquem prontas no primeiro semestre de 2015. Na 
primeira semana de aula, a equipe da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis estará nos 
campi para coletar dados dos alunos, que receberão o auxílio através de depósito ban-
cário mensal. Mais detalhes em bit.ly/1wQFQ9i. 

     Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)
             (85) 3366 7440
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Abreviação de estudos
Na última sexta-feira (18), foram al-

terados os artigos 8º e 18º da Resolução 
nº 09/CEPE, que regulamenta a abre-
viação de estudos em cursos de gradu-
ação da UFC para alunos com extraor-
dinário desempenho acadêmico. Agora, 
graduandos aprovados em seleção de 
mestrado podem solicitar antecipação 
da avaliação de estudos de componente 
curricular em que estejam matriculados. 
Outra novidade é a permissão da ante-
cipação dos Estágios Curriculares e dos 
Treinamentos em Serviço. Mais detalhes 
em bit.ly/1u7YKf K.  

    CEPE
     (85) 3366 7340

E-mail falso sobre o ENEM
Falsa mensagem sobre a inscrição 

no Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) tem circulado na Internet, 
com o provável objetivo de roubar dados 
e instalar programas maliciosos em com-
putadores. O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) informa que não haverá 
nenhum recadastramento de participan-
tes do ENEM, cujas informações oficiais 
sobre sempre devem ser consultadas no 
portal do Inep (www.inep.gov.br). Gol-
pes parecidos como esse são frequentes 
na Internet. Mais em bit.ly/WyzXTo.

    CCSMI-UFC
     (85) 3366 7331


