
Administração: cursos
O Programa de Educação 

Tutorial de Administração da 
UFC promove, amanhã (14) e 
nos dias 16 e 17, o IV PET Disse-
mina, ciclo de minicursos sobre a 
carreira do administrador. A pré-
-inscrição pode ser feita no site 
do evento (https://credenciale-
ventos.com.br/pet-dissemina) ou 
no PET (Rua Marechal Deodoro, 
400 - Benfica.

    PET de Administração 
    (85) 9637 9833 

Inglês sem Fronteiras
O Núcleo de Línguas do Pro-

grama Inglês sem Fronteiras (IsF) 
oferta novos cursos presenciais de 
Inglês para alunos a partir do nível 
2 do My English Online (MEO). 
A atividade é gratuita e visa à pre-
paração de estudantes que ainda 
não têm proficiência na língua 
inglesa. Para esta oferta, o NucLi 
abre 22 novas turmas. Inscrições 
no site do  programa IsF (http://
isf.mec.gov.br).

     Núcleo de Línguas/IsF   
     (85) 3366 7602 

Curso na Agronomia
Formandos de 2016 do Cur-

so de Agronomia da UFC promo-
vem, em parceria com o Centro 
Acadêmico Dias da Rocha e a em-
presa júnior Agronômica, curso 
sobre recuperação de áreas degra-
dadas.  Será de 22 a 25 deste mês, 
sob a responsabilidade da Profª 
Mirian Cristina Gomes Costa, 
do Departamento de Ciências do 
Solo. Inscrições no Centro Acadê-
mico, no Campus do Pici.

     Gláuber Pontes 
     (85) 9749 2433 

ADUFC realiza programação especial na Semana do Professor 
O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-

-Sindicato) preparou uma programação especial para comemorar o Dia do Professor – 15 
de outubro.  Hoje (13) e nos dias  16 e 17, das 17h às 22h30min, ocorre o projeto Sendas – 
Festa do Livro do Professor; no dia 16, às 19h, haverá homenagem aos editores de revistas 
acadêmicas, literárias e jornalísticas da UFC, Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e Universidade Federal do Cariri (Ufca).  Performan-
ces, degustação e discotecagem estão programadas para ocorrer na sede da entidade (Av. 
da Universidade, 2346, Benfica). Amanhã, será realizada aula-show, para professores e seus 
convidados,  no Anfiteatro do Dragão do Mar, às 20h,  com o compositor, cantor,  pianista 
e professor da USP José Miguel Wisnik, e o compositor, violonista, diretor artístico da 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), Arthur Nestrovski.  

     ADUFC-Sindicato
     (85) 3066 1818

Editais MEC-MinC destinam R$ 20 mi para projetos de cultura
Os ministérios da Educação (MEC) e da Cultura (MinC) acabam de lançar o pri-

meiro edital do programa Mais Cultura nas Universidades, que destinará um total de 
R$ 20 milhões a universidades federais e instituições federais de ensino tecnológico 
e profissionalizante que desenvolvam ações de promoção cultural. De acordo com o 
edital, o plano apoiará, com repasses que vão de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, iniciati-
vas que contribuam para “a formação artística, cultural, cidadã e crítica de estudantes 
que integram a educação superior e a educação profissional e tecnológica mediante  
sua participação no programa”.   As propostas devem ser encaminhadas pelas institui-
ções até 10 de fevereiro de 2015. O resultado final será divulgado no dia 4 de maio.

    Prof ª Márcia Machado, Pró-Reitora de Extensão da UFC
      (85) 3366 7452
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Congresso de estudantes
Estão abertas inscrições, gratuitas, 

para o IX Congresso de Estudantes da 
UFC, que acontece de 16 a 19 deste mês.  
Interessados podem se inscrever pela 
Internet (www.congressodosestudantes.
ufc.br/inscricoes) ou presencialmente 
até o final do dia 16.  O tema do encontro 
será “Derrubando os muros da Universi-
dade: a UFC no contexto Pós-Jornadas 
de Junho”. As palestras, oficinas e deba-
tes ocorrerão no novo bloco didático da 
FEAAC (Rua Marechal Deodoro, 400 - 
Benfica) e as atividades culturais no Cur-
so de Arquitetura.  

    Caio Erick Costa
     (85) 8718 8723

Dança no Pici
A Companhia de Dança da UFC, 

vinculada ao Instituto de Educação Fí-
sica e Esportes (Iefes), inicia suas ati-
vidades. Para participar da Companhia 
é necessário ter conhecimento básico 
em qualquer estilo de dança (jazz, balé  
dança contemporânea e outras). As au-
las acontecem na sala de dança do Iefes, 
no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, 
em Fortaleza, todas as sextas-feiras, das 
11h às 12h30min. Interessados devem 
entrar em contato com a Companhia 
para fazer uma entrevista e consolidar a 
inscrição. 

    Companhia de Dança da UFC
     (85) 3366 9533


