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 Professor de Espa-
A UFC inscreve até 17 de 

setembro candidatos ao concurso 
público de professor assistente 
do Departamento de Letras Es-
trangeiras. O setor de estudo é 
Espanhol e suas literaturas. Veja 
o edital n° 101/2009 no www.srh.
ufc.br/editais.htm.

Começa hoje, às 18h, no Ponta 
Mar Hotel (Av. Beira-Mar, 2200) 
o XX Congresso Brasileiro de 
Economia Doméstica. Em para-
lelo, acontecem o VIII Encontro 
Latino-Americano de Economia 
Doméstica e o I Intercontinental 
de Economia Doméstica. Os 
encontros devem reunir em For-
taleza 600 participantes do Brasil 
e exterior. Os eventos têm como 
tema central “Família e Economia 
Doméstica: reflexões, perspecti-
vas e desafios”.

De hoje (14) até o próximo 
dia 25 as associações atléticas 
da UFC recebem inscrições 
para os Jogos da UFC-JUFC 
2009. Podem participar equipes 
ou atletas, individualmente. 
As representações são por 
Centro, Faculdade ou Instituto. 
As modalidades são basquete, 
vôlei, futsal, futebol, handebol, 
atletismo, judô, natação, tênis 
de mesa e xadrez. A taxa de ins-

 Desenvolvimento
O Ciclo de Debates sobre De-

senvolvimento prossegue dia 18 
próximo, às 19h, no Auditório da 
Reitoria, com o tema “Um novo 
projeto nacional de desenvolvimen-
to e as desigualdades regionais”.  
Dia 25, será “ O Ceará na perspec-
tiva de um novo projeto nacional de 
desenvolvimento”. A promoção é 
da UFC, BNB, Fundação Maurício 
Grabois e Instituto da Cidade. 

Jogos da UFC 2009: inscrições começam hoje
crição é de R$ 75,00 (equipes) e 
R$ 10,00 (atleta individual).

Os JUFC-2009 vão acon-
tecer de 3 de outubro a 29 de 
novembro no Campus do Pici. 
A promoção é da Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis, por meio 
da Divisão de Desporto Univer-
sitário. Outras informações po-
dem ser obtidas com a Comissão 
Organizadora pelos telefones 
3366.9533 ou 8681.3650. 

 Seara da Ciência
Está aberto ao público em geral 

o Salão de Exposições da Seara 
da Ciência, espaço de divulgação 
científica da UFC. No salão, con-
ceitos científicos são apresentados 
de forma divertida. O funciona-
mento é das 8 às 11h30min e das 
14 às 17 h. A entrada é gratuita 
e a Seara fica localizada na Rua 
Paulino Nogueira, 315 - Benfica, 
ao lado da Reitoria. 

“Somos todos diferentes”, de 
Aamir Khan, é o filme a ser exibido 
quarta-feira (16), às 14h, na Casa 
Amarela Eusélio Oliveira, na pro-
gramação do Cine Freud. Trata-se 
de um projeto de extensão do La-
boratório de Psicanálise do Depar-
tamento de Psicologia da UFC.

 Cine Freud

Família e Economia Doméstica em debate  
Estão no programa mesas-

redondas, palestras e debates sobre 
assuntos como segurança alimentar 
e nutricional, a família na sociedade 
contemporânea e agricultura fami-
liar e geração de trabalho, emprego, 
ocupação e renda.

Na oportunidade, vão ser co-
memorados os 100 anos de cria-
ção da Federação Internacional 
de Economia Doméstica e os 40 
anos da Associação Brasileira de 
Economistas Domésticos. Outras 
informações: 3366.9663. 

Projeto da UFC atua na Prevenção ao Suicídio
O Projeto de Apoio à Vida 

(Pravida), iniciativa de extensão 
da UFC, realizará a III Manhã 
de Prevenção ao Suicídio, no 
próximo dia 19, das 8h às 12h, 
na Praça do Ferreira. Alunos e 
professores dos cursos de Medi-
cina e Psicologia, que integram o 
projeto, vão informar o público 
sobre as formas de prevenção do 
suicídio e tentativas, diminuindo 
os prejuízos para a rede de saúde, 

para a economia e para a família. 
O evento se integra às atividades 
do Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio (10 de se-tembro), 
estabelecido pela Organização 
Mundial de Saúde.

O Pravida, criado em 2004, é 
coordenado pelo Prof. Fábio Go-
mes de Matos, do Departamento 
de Medicina Clínica da Faculdade 
de Medicina da UFC. Contatos 
pelo fone: 3366.8149.


