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Com uma programação de 
palestras, exposições, lança-
mentos de livros, workshops e 
exibição de filmes e vídeos, o I 
Encontro Internacional de Ima-
gem Contemporânea prossegue 
até sexta-feira (17). 

As atividades se espalham 
pelo Teatro José de Alencar, 
Museu de Arte da UFC e So-
brado José Lourenço e as ins-

 

Campus do Cariri terá mais cursos em 2009
O Seminário “Trabalho, Educa-

ção e a Crítica Marxista” acontece 
hoje (13) e amanhã na Faculdade 
de Direito da UFC. O Prof. De-
merval Saviani, da Universidade 
de Campinas, profere a palestra 
de abertura às 18h30min sobre 
“A Educação Brasileira a partir da 
LDB 9.394/96”. A promoção é do 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação Brasileira. 

 Mundo do trabalho

Imagem Contemporânea: encontro até sexta, 17

 Células Tronco
Inscrições abertas para a pales-

tra “Células Tronco: Aplicações 
Clínicas Presentes e Futuras”, a ser 
proferida sexta-feira (17), às17h, 
no Anfiteatro do Departamento 
de Patologia e Medicina Legal da 
Faculdade de Medicina da UFC. O 
palestrante é o Dr. Júlio Voltarelli 
(USP). Inscrições pelo e-mail:   pa-
lestrajcvoltarelli@gmail.com

Na última semana, durante 
viagem ao Cariri, o Reitor Jesual-
do Farias disse que durante quase 
50 anos a Universidade Federal 
do Ceará foi uma instituição mui-
to voltada para Fortaleza, “mas 
começamos a saldar a dívida com 
o Interior do Estado em 2001, 
com a instalação do Curso de 
Medicina em Sobral”.  A implan-
tação dos campi de Sobral, Cariri 
e Quixadá consolida a expansão 
da Universidade para o Interior.

 Durante  a viagem ao Cariri, o 
Reitor assinou convênios com as 
Prefeituras de Juazeiro do Norte  

A Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária e Conta-
bilidade e Secretariado  promove 
ciclo de palestras gratuitas “Saiba 
como e onde investir em 2009. 
Quarta-feira  (15) o tema é “Como 
e onde investir em 2009” e, dia 23,  
“Como começar a investir na bolsa 
de valores”.  Quem promove é a 
Empresa Jr. Inova e a XP Educação. 
Informações 3366.7829.

 Investimentos

 Criança e adolescente

crições podem ser feitas até o 
último dia do encontro no ende-
reço www.eiic.ufc.br.

A promoção é do Instituto 
de Cultura e Arte, Programa de 
Pós-Graduação em Comunica-
ção Social e Especialização em 
Audiovisual e Meios Eletrônicos 
da UFC, em parceria com o Go-
verno do Estado, Prefeitura de 
Fortaleza e BNB.  

De hoje (13) até quarta-feira 
(15) a UFC inscreve candidatos 
a professor substituto do Centro 
de Ciências Agrárias e Centro de 
Ciências. Os setores de estudo 
são Desenvolvimento da Crian-
ça (2 vagas) e Química Orgânica 
(1 vaga).

Outro edital estabelece o pra-
zo de 15 a 17 de abril também 
para inscrições de  professor 
substituto. O Centro de Ciências 

O Seminário Direitos da Criança 
e do Adolescente: todo educador 
deve saber acontece quinta-feira 
(16), a partir das 16h, no auditó-
rio do Centro de Humanidades. 
Informações: Profa. Ercília Braga 
3366.7675.

oferece quatro vagas para o setor 
de estudo Cálculo Diferencial e 
Integral. No Centro de Humani-
dades as vagas são para Língua 
Portuguesa (3) e Teoria e Prática 
de Ensino de Língua Portuguesa 
(1). Na Faculdade de Farmácia, 
Odontologia e Enfermagem, o se-
tor de estudo é Toxicologia (1).

Os editais podem ser aces-
sados no www.ufc.br. Outras 
informações: 3366.7407.

   

UFC abre nove vagas de professor substituto

e Barbalha e com a Universidade 
Regional do Cariri, sediada no 
Crato.

 O Reitor  recebeu aplausos 
ao anunciar a criação do Curso 
de Mestrado em Educação, do 
Mestrado Acadêmico de Desenvol-
vimento Regional e da Especiali-
zação na área de Paleontologia, no 
Campus do Cariri.

A região ganhará, ainda este 
ano, mais cinco cursos de gra-
duação: Engenharia de Material, 
Educação Musical, Design de 
Produ-tos,Comunicação Social e 
Gestão Pública e Social.


