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Agroecologia

O Cine Itinerante 2008, extensão 
da 18a   Edição do Cine Ceará - Fes-
tival Ibero-Americano de Cinema, 
continua com as exibições de filmes 
em cidades do Interior. A realização 
é da Casa Amarela Eusélio Oliveira, 
da UFC. Esta semana, as cidades 
contempladas são: Mauriti (8), Pa-
lhano (9), Jaguaruana (10), Itaiçaba 
(12) e Itapipoca (13).

.  

As inscrições para o I Congresso 
Cearense de Agroecologia estão 
abertas nos seguintes endereços 
eletrônicos:  www.agroecologia.inf.
br e www.cnpat.embrapa.br/eco. O 
encontro vai acontecer de 12 a 14 
de novembro, no Centro de Ciências 
Agrárias da UFC, no Campus do 
Pici. O tema central é Susten-ta-
bilidade e Agricultura Familiar. A 
promoção é do CCA/UFC, Associa-
ção Científica de Estudos Agrários e 
Fundação Konrad Adenauer.

 Psicanálise: Colóquio

Será inaugurada amanhã, 
dia 9, a Rede Metropolitana 
de Fortaleza (GigaFor). Tra-
ta-se de uma infra-estrutura 
de fibras óticas de 1 Gbps de 
capacidade, que permitirá o 
uso de aplicações avançadas 
e a troca de grande volume 
de dados entre os principais 
centros de ensino e pesqui-
sa do País. A solenidade de 
inauguração acontecerá às 
15h30min, no auditório do 
Centro de Tecnologia da Uni-
versidade Federal do Ceará, 
no Campus do Pici.

Na mesma ocasião, será 
inaugurado o Núcleo de Te-
lessaúde da UFC, envolvendo 
o Hospital Universitário Wal-

Inaugurações: GigaFor e núcleo de telessaúde 

 Cinema no Interior

Começa hoje (8) e prossegue 
até o dia 10, no Teatro Nadir Papi 
Saboia (Rua 8 de Setembro, 1331), 
o I Colóquio Internacional de Psica-
nálise. O encontro tem como tema 
central “Lei, Poder, Violência e 
Supereu”. Entre os convidados, está 
o psicanalista francês Jean Michel 
Vivés. Em  paralelo será realizado 
o XIII Encontro de Psicanálise da 
UFC. Informações: 3366.7727. 

Programa UFC TV
Domingo - 12h30min

Reprise: Segunda - 18h
TV Ceará - Canal 5

Graduação semipresencial convoca classificáveis 

ter Cantídio e a Maternidade-
Escola Assis Chateaubriand. 
As duas unidades de saúde da 
UFC integram a Rede Univer-
sitária de Telemedicina (Rute). 
Por meio da Rede, será possível 
a realização de videoconferên-
cias periódicas entre médicos 
do Brasil e EUA para palestras 
e discussão de casos de derma-
tologia, além de atendimento a 
distância nas áreas de cardiolo-
gia e dermatologia a pacientes 
em unidades de saúde do Inte-
rior do Estado, que fazem parte 
do projeto-piloto de telessaúde 
do Ministério da Saúde. 

Tanto a Rede quanto o Giga-
For são iniciativas do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia, co-

Literatura portuguesa
Interessados em apresentar 

trabalhos no II Encontro Norte 
/ Nordeste de Professores de 
Literatura Portuguesa podem 
inscrever-se até o dia 15 deste 
mês. Basta acessar o endereço 
eletrônico www.iienplp.ufc.
br ou entrar em contato com o 
Departamento de Literatura da 
UFC pelo fone: 3366.7617. O 
encontro acontecerá de 1o a 3 de 
outubro na UFC. A coordenação 
é dos professores Elisabeth Dias 
e Roberto Pontes.

O Ministério da Previdência 
Social inscreve, até o dia 30 
deste mês, para o Concurso de 
Mo-nografias sobre o Sistema de 
Previdência Complementar Fe-
chado - Desafios e Perspectivas.  
O valor dos prêmios varia de R$ 
5 mil a R$ 20 mil. O edital está no 
site www.fundacaoanfip.org.br. O 
objetivo é estimular a elaboração 
de trabalhos técnicos na área da 
previdência complementar. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo fone (61) 3317.5364.

Concurso: monografias

A UFC convoca os clas-
sificáveis no processo seletivo 
para os cursos de graduação 
semipresenciais,  a fim de se 
candidatarem às vagas de de-
sistentes. Eles deverão compa-

recer, impreterivelmente  às 10h 
de quarta-feira, 10 de setembro, 
ao município-pólo onde fizeram a 
inscrição. A lista dos classificáveis 
e os endereços dos pólos estão no 
site www.ufc.br.


