
Meditação na praia
A edição de novembro da 

Meditação da Lua Cheia será 
na quinta-feira (6), no Aterro 
da Praia de Iracema, a partir das 
20h. O evento aberto ao público 
é realizado numa parceria entre 
o Instituto de Educação Física 
e Esportes (Iefes) da UFC e a 
ONG Arte de Viver. A prática é 
conduzida pela Prof ª Lúcia Reja-
ne Barontini, do Iefes. 

     Memorial da UFC
     (85) 3366 7414

A Física e a nova onda
O Núcleo de Tecnologias e 

Educação a Distância em Saúde 
da UFC (Nuteds/UFC),  realiza 
nesta quarta-feira (5), às 15h, a 
webconferência “A Física e a nova 
onda”, proferida pelo Prof. Josué 
Mendes Filho, da UFC.  Para sa-
ber como participar presencial-
mente (Rua Prof. Costa Mendes, 
1608 - Rodolfo Teófilo) ou pela 
internet, acesse o site www.nute-
ds.ufc.br/telessaude.

     Nuteds/UFC
     (85) 3366.8055

Mais Cultura na UFC
Amanhã (4), a Secretaria de 

Cultura Artística da UFC (Secult-
-Arte) realiza um dia de trabalho 
para a discutir e  elaborar o Plano de 
Cultura da UFC, a ser submetido ao 
Edital Mais Cultura na Universida-
de. O encontro ocorrerá na Casa de 
José de Alencar,  com a presença do 
Reitor Jesualdo  Farias. Representan-
tres das Unidades Acadêmicas, de 
equipamentos e projetos culturais e 
demais interessados são convidados.

     Secult-Arte
     (85) 3366 9409

Começa avaliação institucional on-line de cursos de graduação
Com o lema “Conhecer e aprimorar: construindo a UFC”, será realizada hoje (3)  e ama-

nhã (4) a etapa experimental do novo modelo de avaliação institucional  dos cursos de gra-
duação da UFC. Pela primeira vez ocorrerá via Internet, com questionários mais completos 
que permitirão à comunidade acadêmica qualificar uma série de aspectos dos cursos. Nesta 
etapa inicial serão avaliados 18 cursos.  Nos dias 24, 25 e 26 de novembro  ocorrerá a aplica-
ção geral, quando mais de 26,8 mil alunos e 2,1 mil professores de graduação presencial da 
UFC poderão refletir e opinar sobre os mais de 100 cursos da UFC. Por meio de formulários 
disponíveis no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), os alunos 
opinarão sobre aspectos como atuação dos docentes, atuação da coordenação e condições 
de funcionamento do curso. Os  professores avaliarão pontos como o conjunto de alunos das 
turmas para  as quais ministram aula e as condições de trabalho. Todos farão autoavaliação.

     Coordenadoria de Avaliação Institucional da UFC 
     (85) 3366 7345

UFC lança Anuário 2014 em solenidade hoje no Campus do Pici
O Anuário 2014 (ano-base 2013) da UFC tem lançamento nesta segunda-feira 

(3), às 9h, no Auditório Ícaro de Sousa Moreira, localizado no Centro de Ciências do 
Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, em Fortaleza. A solenidade é aberta ao público. 
O Anuário da UFC é uma publicação organizada pela Pró-Reitoria de Planejamento 
que reúne informações importantes sobre a Universidade.  Entre elas, os resultados na 
área da graduação e pós-graduação; a história da Universidade, seus objetivos, lema, 
visão e estrutura organizacional; os indicadores de desempenho e gestão institucio-
nal, apresentando dados sobre os processos seletivos. A versão on-line pode ser aces-
sada no portal da UFC (www.ufc.br).

    Pró-Reitoria de Planejamento
     (85) 3366 7348
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Encontros Universitários
A premiação dos autores dos melho-

res trabalhos apresentados nos Encon-
tros Universitários (EU) 2014 ocorre 
nesta segunda-feira (3), às 10h, no Au-
ditório Ícaro de Sousa Moreira, do Cen-
tro de Ciências, no Campus do Pici Prof. 
Prisco Bezerra. A lista dos alunos pre-
miados no XXXII Encontro de Iniciação 
Científica e no VI Encontro de Pesquisa 
e Pós-Graduação está no site do evento 
(www.prppg.ufc.br/eu/2014). Os EU 
foram realizados de 22 a 24 de outubro, 
no Centro de Convivência da UFC, no 
Campus do Pici.

    Coord. de Comunicação Social
     (85) 3366 7331

Prêmio Gandhi para a UFC
Alunos da UFC venceram em duas 

categorias do Prêmio Gandhi de Comu-
nicação 2014, promovido pela Agência 
da Boa Notícia: Aline de Sousa Moura, 
Bárbara Almeida Pereira e Ed Ney Bor-
ges Dias, na categoria Trabalho de Con-
clusão de Curso, com livro-reportagem 
Auri, a anfitriã: memórias do Instituto 
Penal Feminino Auri Moura Costa; e a 
equipe formada por Vicente de Paula Be-
zerra Neto, Larissa Pontes Colares e An-
dressa de Bittencourt Vieira Dantas,  na 
de Mídia Eletrônica com o vídeo Direi-
tos do Idoso: lazer, esporte e educação.

     Coord. de Comunicação Social
     (85) 3366 7331


