
Restaurante Universitário
   A Coordenação do Restaurante 
Universitário da UFC informa 
que os refeitórios da Capital e 
do Interior não funcionarão hoje 
(11), Dia do Estudante. No dia 
15, feriado municipal em home-
nagem a Nossa Senhora da As-
sunção, padroeira de Fortaleza,  
deixarão de funcionar somente 
os refeitórios localizados na Ca-
pital. Mais detalhes: www.ufc.br.
            Restaurante Universitário
            (85) 3366 7441

História e Literatura
O Departamento de Histó-

ria da UFC realiza, hoje (11), a 
mesa-redonda intitulada “Histó-
ria social da literatura”. O evento 
tem início às 9h, na Área 2 do 
Centro de Humanidades (Av. da 
Universidade, 2762,  Campus do 
Benfica). Na mesa estarão Fre-
derico de Castro Neves (UFC), 
Sidney Chalhoub (Unicamp) 
e Leonardo Miranda Pereira 
(PUC-RJ).

     Biblioteca Universitária
     (85) 3366 9514

Políticas públicas
O Mestrado em Avaliação de 

Políticas Públicas (MAPP) da 
UFC e o Instituto Fonte, de São 
Paulo, realizam o debate “Produ-
ção e usos de indicadores na ava-
liação de ações governamentais 
e do terceiro setor: interseções, 
trocas e aprendizagens”.  O even-
to ocorre na quinta-feira (14), 
no Auditório Valnir Chagas, da 
Faced (Rua Marechal Deodoro, 
750, Campus do Benfica).

     MAPP -UFC
     (85) 3366 7435

Dia do Estudante: UFC reitera compromissos com seus alunos
Na Universidade Federal do Ceará, o Dia do Estudante inspira a renovação de com-

promissos: com a qualidade do ensino, com a democratização do acesso, com a oferta de 
condições para que nossos alunos colham o máximo proveito da experiência acadêmica e 
se tornem aqueles profissionais éticos e competentes de que a sociedade necessita. 

O envolvimento dos professores e técnico-administrativos tem sido decisivo para que 
o crescimento da Universidade se dê pari passu com o avanço qualitativo, beneficiando de 
forma direta o corpo discente. Este mês, iniciaram-se as atividades letivas em dois novos 
campi interioranos, os de Russas e de Crateús. São mais cursos que se oferecem e cen-
tenas de vagas que se abrem, ampliando as chances dos jovens cearenses de ingressar na 
universidade pública, sem ter de deixar sua cidade ou região.

A cada ano, a Universidade Federal do Ceará encontra novos motivos para festejar o 
Dia do Estudante. Hoje, queremos nos congratular com nossos alunos – os da graduação, 
dos programas de pós-graduação, dos cursos de extensão –, todos eles integrados a um 
ousado projeto que tem permitido à UFC tornar-se, a cada dia que passa, maior e melhor. 

Jesualdo Pereira Farias    Henry de Holanda Campos
Reitor     Vice-Reitor

Curso de Jornalismo lança revista Entrevista no 31, na quarta 
A 31ª edição da revista Entrevista, produção dos alunos da disciplina Laboratório de Jor-

nalismo Impresso, do Curso de Jornalismo da UFC, será lançada nesta quarta-feira (13), às 
18h, nos jardins da Reitoria (Av. da Universidade, 2853 – Campus do Benfica). Os entrevista-
dos deste número são a Prof ª Júlia Miranda, pesquisadora de religião; Flávio Paiva, jornalista, 
compositor e escritor; Pingo de Fortaleza, músico, compositor e um dos fundadores do Mara-
catu Solar; Melquíades Júnior, jornalista e repórter especial do Diário do Nordeste, e Joaquim 
de Melo Neto, criador do Banco Palmas. A disciplina é ministrada pelo Prof. Ronaldo Salgado.

     Curso de Jornalismo da UFC
             (85) 3366 7708 e 3366 7718
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Seminário internacional
Fortaleza sediará de 16 a 19 de se-

tembro o III Seminário Internacional de 
Informação para a Saúde (Sinforgeds), 
que será coordenado pelos professores 
Virgínia Bentes e Henry de Holanda 
Campos, da UFC. O tema do encontro 
será “Ciência da informação e proteção 
da documentação sanitária na sociedade 
contemporânea”. No evento, os partici-
pantes saberão mais sobre tecnologias 
eletrônicas e digitais de informação e de 
comunicação, com vistas à promoção 
da saúde coletiva. Saiba mais no site do 
evento (is.gd/Fon4f N).  

    Prof. Henry Campos e Prof ª Virgínia Bentes
     (85) 3366 7317 e 3366 7316

Biblioteca pra que te quero?
Estão abertas inscrições para estu-

dantes da UFC interessados em fazer 
o curso Biblioteca Pra Que Te Quero?: 
Iniciação à Pesquisa e ao Uso de Recur-
sos Informacionais. A promoção é da 
Biblioteca Universitária da Instituição e 
as aulas serão no período de 18 a 22 de 
agosto, das 9h às 12h, no Laboratório de 
Informática da Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária e Contabilidade 
(FEAAC – Rua Marechal Deodoro, 400, 
Benfica), em Fortaleza. A inscrição pode 
ser feita por formulário eletrônico  dis-
ponível no portal www.ufc.br.  

     Biblioteca Universitária
     (85) 3366 9514 e 3366 9515


