
Cine Nucepec
Nesta segunda-feira (6), 

a partir das 17h, na ADUFC-
-Sindicato será exibido o  do-
cumentário Tarja branca – uma 
revolução. A iniciativa é do Cine 
Nucepec, atividade do Núcleo 
Cearense de Estudos e Pesqui-
sas sobre a Criança (Nucepec), 
da UFC. A entrada é gratuita. A 
ADUFC fica na Av. da Universi-
dade, 2346, Benfica.   

     ADUFC-Sindicato 
     85 3066 1818

Cultura de Paz
O Grupo de Pesquisa Cultu-

ra de Paz, Espiritualidade, Juven-
tudes e Docentes, da Faculdade 
de Educação da UFC, está com 
inscrições abertas no blog ufccul-
turadepaz.webnode.com.br para 
o V Seminário Cultura de Paz, 
Educação e Espiritualidade. O en-
contro ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 
de dezembro, no Auditório Valnir 
Chagas (Rua Waldery Uchoa, 1, 
Benfica). 

     Elizângela Lima
     (85) 8840 7169

UFC no Instagram
A Coordenadoria de Comu-

nicação Social e Marketing Insti-
tucional da UFC criou um novo 
perfil na rede social Instagram: @
ufcfoto(http://instagram.com/
ufcfoto), para compartilhamento 
de fotos e vídeos. A UFC já está  
presente no Twitter, Facebook e 
Flickr e o reforço nas redes sociais 
colabora para ampliar a comuni-
cação da Instituição com a socie-
dade.
            CCSMI
            (85) 3366 7331

Feira das Profissões 2014 acontece de quarta a sexta-feira no Pici
A Universidade Federal do Ceará realiza de quarta (8) a sexta-feira (10) a VI Feira das 

Profissões, com o objetivo de promover a aproximação do estudante do ensino médio com 
a Universidade. No Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, em Fortaleza, foram montados 
62 estandes, onde os visitantes poderão conhecer e tirar dúvidas acerca dos cursos presen-
ciais da Instituição. Outros setores da UFC estão presentes na Feira, entre eles a Residência 
Universitária, a Secretaria de Acessibilidade e a Rádio Universitária. O evento é organizado 
todos os anos, desde 2009, pela Pró-Reitoria de Graduação da UFC (Prograd).  As visitas 
podem ser realizadas pela manhã (de 8h às 12h) e à tarde (de 14 às 18h). No segundo dia, 
quinta-feira (9), funcionará também no turno da noite (de 18h30min às 20h), possibili-
tando a participação dos estudantes de escolas profissionalizantes do Estado. As inscrições 
para escolas visitantes permanecem abertas no site da Prograd: www.prograd.ufc.br. 

    Pró-Reitoria de Graduação
     (85) 3366 9519

CEPE aprova resoluções sobre carreira docente na UFC
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFC aprovou sexta-feira 

(3), duas resoluções administrativas sobre a carreira docente. A primeira aborda os 
critérios e procedimentos para progressão e promoção funcional dos professores. A 
segunda trata de regime de trabalho e carga horária docentes. As normas entrarão em 
vigor a partir de 1º de fevereiro de 2015. Na resolução que estabelece regras para pro-
gressão funcional, as principais mudanças dizem respeito à exclusão do artigo 24 da 
proposta, que fixava um mínimo de seis meses para o docente requerer nova avaliação 
de desempenho, caso ela viesse a ser negada. A nova redação não estabelece prazo. 
Saiba tudo sobre as resoluções no portal da UFC (www.ufc.br)

    Gabinete do Reitor
     (85) 3366 7307
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Meditação na Reitoria
A edição de outubro da Meditação da 

Lua Cheia acontece amanhã (7), a partir 
das 20h, no jardim interno da Reitoria da 
UFC (Av. da Universidade, 2853, Benfi-
ca). A iniciativa da organização inter-
nacional Arte de Viver ocorre mensal e 
simultaneamente em 15 cidades brasilei-
ras. Em Fortaleza, a vivência é realizada 
em parceria com o Instituto de Educação 
Física e Esportes (Iefes) da UFC. A prá-
tica é conduzida pela Prof ª Lúcia Rejane 
Barontini, vice-diretora do Iefes e coor-
denadora regional da Arte de Viver. É 
gratuita e aberta ao público.  

    Prof ª Lúcia Rejane Barontini
     (85) 3366 9533

Teste: idioma alemão
A Casa de Cultura Alemã da UFC 

aplicará o teste OnDaf no próximo dia 
17, das 9h30min às 12h, no Laboratório 
de Informática do Campus do Benfica 
(Av. da Universidade, 2762 - Benfica). 
É gratuito e o resultado sai na hora. O 
teste é exigido para quem pretende 
conseguir bolsas no programa Ciência 
sem Fronteiras (CsF) e em outros pro-
gramas de bolsas do Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico (DAAD). os 
interessados podem entrar em contato 
com a Casa de Cultura Alemã (Av. da 
Universidade, 2683 - Benfica).

    Casa de Cultura Alemã 
     (85) 3214 4032


