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 Cognição e Linguística

 Biblioteca renovada

O Instituto de Cultura e 
Arte da UFC comemora seu 
primeiro ano como unidade 
acadêmica com a realização da 
I Semana de Cultura e Arte, de 
23 a 25 deste mês. A programa-
ção envolvendo música, teatro, 
artes plásticas, moda e cinema 
vai movimentar os campi do 
Pici e Benfica.

A abertura será amanhã, 
terça-feira, às 19h, nos jardins 
da Reitoria, com um desfile de 
moda organizado por alunos 
do curso de Estilismo e Moda. 
Haverá também apresentações 
artísticas, a cargo de alunos dos 
cursos de Comunicação So-

 Novo acesso ao Pici

O Sistema de Bibliotecas da UFC  
recebeu, de janeiro a junho deste 
ano, 2.324 títulos, totalizando 11.468 
exemplares de livros novos.  No site 
www.biblioteca.ufc.br o usuário 
pode consultar as novas aquisições 
por autor, título e assunto. 

“Cognição e Linguística: explo-
rando territórios, mapeamentos e 
percursos” será lançado quarta-feira 
(24), às 19h, no Espaço Cultural 
da ADUFC. O livro foi organiza-
do pelas professoras Ana Cristina 
Pelosi de Macedo e Emília Peixoto 
Farias, da UFC, e Heloisa Pedroso 
de Moraes Feltes, da Universidade 
de Caxias do Sul. 

Em seus 54 anos de existên-
cia, a UFC formou gerações de 
profissionais que hoje se desta-
cam na sociedade. Com a inten-
ção de promover a aproximação 
e integração dos ex-alunos com a 
Universidade, o Reitor Jesualdo 
Farias assinou portaria criando 
a Comissão de Implantação 
do Programa de Egressos. A 
Comissão é formada pelo Prof. 

Programa vai integrar egressos da Universidade

O Reitor Jesualdo Farias e 
a Coordenadora de Assuntos 
Internacionais da UFC, Ma-
ria Elias Soares, retornaram 
da Europa, onde firmaram e 
renovaram acordos com uni-
versidades da França, Portugal 
e Espanha. 

Cultura e arte no aniversário do ICA
Com os transtornos causados 

pelas obras do Transfor, nas 
avenidas Humberto  Monte e 
Mister Hull, a UFC criou um 
acesso alternativo e provisório 
ao Campus do Pici.  A partir de 
hoje (22), está aberto um portão 
na Rua Padre Guerra, após a Av. 
Jovita Feitosa. O Prefeito do Pici, 
Francisco José de Abreu, infor-
mou que o acesso será das 7h às 
19h e não será permitida entrada 
de caminhões e ônibus. 

 Concurso internacional
Grupo de alunos de Engenharia 

Elétrica da UFC, orientado pelo 
Prof. Demercil de Sousa, teve pro-
jeto de sistema eólico selecionado 
para participar do “2009 Interna-
cional Future Energy Challenge”. 
O evento acontece dias 14 e 15 de 
julho, em Melbourne, Austrália.  
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cial, Artes Cênicas e Educação 
Musical.

No dia 24, às 19h, o projeto 
Curta Filosofia realiza edição 
especial com exibição de filme e 
debate no auditório da Reitoria. 

A programação termina na 
quinta-feira (25), às 20h, na 
Sala de Convivência da Reitoria, 
com o lançamento da partitura 
da ópera “Moacir das 7 Mortes 
ou a vida desinfeliz de um ca-
bra da peste”, idealizada pelo 
sopranista cearense Paulo Abel, 
com música de Tarcísio José 
de Lima e libreto de Oswald 
Barroso. Trechos da ópera serão 
apresentados. 

Convênios da UFC com universidades da Europa
Os convênios  prevêem ações 

nos campos científico,  acadê-
mico e cultural,  nas áreas de 
Tecnologia, Ciências Médicas, 
Humanas e Sociais. Além disso, 
foram assinados termos aditivos 
a convênios referentes a Duplo 
Diploma. 

Raimundo Holanda (presidente), 
José Tarcísio Nogueira de Paula e 
a jornalista Inês Aparecida. 

 As reuniões de trabalho co-
meçaram e, de acordo com o 
Prof. Raimundo Holanda, será 
convidado um ex-aluno de cada 
Centro e Faculdade para compor 
uma sub-comissão  de motivação 
e mobilização dos egressos das 
respectivas áreas.  


