
Espanhol semipresencial
   O Instituto UFC Virtual infor-
ma que o Curso de Letras Espa-
nhol semipresencial está com 
inscrições abertas para 1.200 
vagas do Curso de Iniciação à 
Língua Espanhola. As inscrições 
seguem até 1º de setembro ou 
enquanto houver vagas. É gratui-
to e ofertado nos Polos de Apoio 
de oito municípios. Para inscri-
ções, acesse is.gd/PmhuIx
            Instituto UFC Virtual
            (85) 3366 9509

Cinema em Quixadá
O Projeto Interdisciplinar de 

Propagação de Obras de Cinema 
e Audiovisual (PIPOCA)– exibe 
quarta-feira (27) o filme Clube 
de compras Dallas, às 13h30 min, 
no Campus da UFC em Quixadá. 
Em seguida, haverá debate sobre 
soropositividade conduzido por 
Nilza Myrian, coordenadora do 
Serviço de Atendimento Espe-
cializado (SAE) da Prefeitura de 
Quixadá.  

     Bruno Alves
    (85) 9710 3511

Proficiência em inglês
Professores e servidores 

técnico-administrativos da UFC 
podem fazer inscrições, gratui-
tas, até as 23h59min do dia 24 
de novembro para realização de 
teste de proficiência em língua 
inglesa, no âmbito do programa 
Inglês sem Fronteiras, do Go-
verno Federal. O formulário de 
inscrição e outras informações 
estão no site do Programa: isfalu-
no.mec.gov.br. 

    Prof ª Vládia Borges 
    (85) 3366 7602

Comissão da Verdade das Universidades do CE divulga relatório 
Na próxima sexta-feira (29), a partir das 14h, será realizada no Auditório da Rei-

toria da Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2853, Benfica),  Sessão 
Especial 35 anos da Anistia Política. A programação do evento englobará apresentação 
do  Relatório Parcial da Comissão da Verdade das Universidades Públicas Cearenses e 
julgamento de processos de indenização a ex-perseguidos políticos vinculados às uni-
versidades, que vem sendo acompanhado pela Comissão Especial de Anistia Wanda 
Sidou. O ato é promovido numa parceria entre a UFC, Universidade Estadual do Ceará 
(UECE), Secretaria da Justiça do Estado/Comissão Wanda Sidou, Comissão da Verda-
de, Associação 64/68 Anistia e outras entidades. Está prevista a presença dos reitores 
Jesualdo Farias (UFC) e Jackson Sampaio (UECE), e da Secretária de Justiça, Mariana 
Lobo, entre outras autoridades.

    Gabinete do Reitor 
    (85) 3366 7307

Feira das Profissões convoca alunos inscritos como voluntários
Na próxima quarta-feira (27), a partir das 17h, na Concha Acústica da Reitoria da 

UFC (Av. da Universidade, 2853, Benfica), a comissão organizadora da VI Feira das 
Profissões da UFC promove reunião formativa com os alunos voluntários inscritos 
para trabalhar como orientadores acadêmicos no evento. A Feira das Profissões ocor-
rerá no período de 8 a 10 de outubro, no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, em 
Fortaleza.  A reunião de quarta-feira é obrigatória para os estudantes inscritos. Nela, 
eles poderão esclarecer dúvidas em relação ao evento, bem como solicitar a realocação 
do dia ou turno de participação. A data e o local de entrega das camisetas serão divul-
gados posteriormente.   

     Pró-Reitoria de Graduação
     (85) 3366 9519 / 3366 9218
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Concursados Ebserh
A Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (Ebserh) está convocan-
do 210 aprovados no concurso público 
realizado em maio deste ano para o pre-
enchimento de vagas nas áreas médica, 
assistencial e administrativa do Hospital 
Universitário Walter Candídio e da Ma-
ternidade-Escola Assis Chateaubriand, 
ambos da UFC.  Os concursados devem 
comparecer Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária e Contabilidade 
(FEAAC) nos dias 1º e 3 de setembro 
para assinar o contrato de trabalho. A 
posse deverá ocorrer no próximo mês.

    Ebserh/ Hospitais Universitários da UFC
     (61) 3255 8900 / (85) 3366 8600

Oficina de chocolate
O programa de extensão Gastrono-

mia Social no Jardim da Gente, do Curso 
de Gastronomia da UFC, promove na 
sexta-feira (29) e no sábado (30) uma 
oficina grátis de chocolates. Qualquer 
pessoa a partir de 16 anos pode partici-
par. A pré-inscrição é feita pelo e-mail 
gastronomiasocialufc@gmail.com, in-
formando nome completo, contato te-
lefônico e endereço. Após essa etapa, a 
coordenação da oficina entrará em con-
tato confirmando a inscrição.  A oficina 
ocorrerá no bloco 860 do Campus do 
Pici Prof. Prisco Bezerra.  

    Prof ª Eveline de Alencar
     (85) 8881 2936 / 3366 9409


