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 Professor substituto

 1 2 0

 Missa de 7o dia

Economia Domés-

As Casas de Cultura Estran-
geira da UFC recebem inscrições 
nos dias 20 e 21 para o Curso 
Básico e cursos avançados. No 
Curso Básico o candidado con-
corre a uma vaga entre o segundo 
e o sexto semestres de um dos 
idiomas oferecidos: inglês, ale-
mão, francês, espanhol, italiano 
e português. Nos Cursos Avan-
çados são ofertadas vagas para o 

 Simpósio de História em cartaz

 

Estão abertas, até 31 de julho, 
as inscrições para o XX Con-
gresso Brasileiro de Economia 
Doméstica, que será realizado 
paralelamente ao VIII Encontro 
Latino-Americano de Economia 
Doméstica e ao I Intercontinen-
tal de Economia Doméstica. Os 
eventos  acontecerão de 14 a 
19 de setembro, no Ponta Mar 
Hotel, sob o tema “Família e 
Economia Doméstica: reflexões, 
perspectivas e desafios”. No site 
www.xxcbed.ufc.br o interessa-
do encontra mais informações. 
Contato (85) 3366.9663

Casas de Cultura recebem inscrições

Gestão Universitária
Prorrogadas até quinta-feira 

(16) as inscrições para o Curso 
de Especialização em Gestão 
Universitária (Guni). A prova de 
Conhecimentos Gerais, sobre o 
tema Gestão Universitária, foi 
remarcada para o dia 17 de julho. 
As inscrições devem ser feitas na 
Divisão de Treinamento e Desen-
volvimento do Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoal  da 
Superintendência de Recursos 
Humanos. O edital se encontra 
nos sites www.guni.ufc.br e www.
prppg.ufc.br. Mais informações: 
(85) 3366.7406.

Familiares e amigos do Prof. 
Thelmo Maia Gomes, do Curso de 
Educação Física da UFC, partici-
pam amanhã, dia 14, da Missa de 
7º Dia em sua memória. Será às 
20 horas, na Igreja de Fátima. O 
Diretor da Faculdade de Educação 
(Faced), Luís Távora, vai propor, na 
reunião do Conselho Departamen-
tal, o nome do saudoso professor 
para designar o novo auditório da 
Faced, em fase de conclusão. No 
início do semestre letivo, em agos-
to, alunos e professores farão um 
momento de reflexão em memória 
do professor.  

 Casa Amarela

Estão abertas, do dia 14 ao dia 
16, as inscrições para professor 
substituto para o Campus da UFC  
em Fortaleza. São ofertadas cinco 
vagas em diversas áreas de estudos 
da Faculdade de Economia, Admi-
nistração, Atuária, Contabilidade 
e Secretariado Executivo (FEA-
AC). Mais informações podem 
ser obtidas no edital nº 175/2009, 
que está disponível no endereço 
eletrônico  www.srh.ufc.br/editais.
htm ou pelo telefone da Divisão de 
Seleção e Orientação da Superin-
tendência de Recursos Humanos: 
(85) 3366.7405. 

A Casa Amarela Eusélio Olivei-
ra inscreve para cursos de Cinema 
e Vídeo, Cinema de Animação, e 
Fotografia. As aulas dos três cursos 
começam no dia 1o de setembro. 
Mais informações pelos fones (85) 
3366.7772 e 3366.7773.

Aberto domingo à noite, 
em solenidade no Theatro José 
de Alencar, o XXV Simpósio 
Nacional de História tem conti-
nuidade hoje com a conferência 
“Theatro José de Alencar: muitas 
dúvidas, uma construção”, a ser 
proferida pelo Prof. José Liberal 
de Castro, às 14h, no TJA. A con-
ferência abre a Série Narradores 
da Vida do TJA, que integra as 

comemorações do centenário 
daquele teatro. Professor Emérito 
da UFC e um dos fundadores do 
Curso de Arquitetura, Liberal de 
Castro apresentará as discussões e 
marcos em torno da história desse 
importante equipamento cultural. 
O simpósio prossegue até o dia 
17, com vasta programação cien-
tífica e cultural em Fortaleza.

Intermediate Course (UPPER), o 
FCE (preparatório para as provas 
do First Certificate in English), as-
sim como para o Curso de Alemão 
Intermediário 2 e o Preparatório 
ao Certificado Alemão ZD.  As 
inscrições devem ser feitas no 
andar térreo da Casa de Cultura 
Francesa, de 8h às 12h e das 14h 
às 17h. Outras informações no 
fone  (85) 3366.9606.


