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O futuro da Língua Portuguesa e a UFC
 

 Cine Freud
O “Cine Freud”, projeto de 

extensão do Laboratório de Psi-
canálise da UFC, exibe quarta-
feira (7),  às 14h, na Casa Ama-
rela Eusélio Oliveira, “A lula e 
a baleia”, de Noah Baumbach. 
Em seguida, haverá debate com 
a psicanalista Rebeca Escudeiro. 
Informações (85) 3366.7727 

 

 

Até 15 de abril estão abertas  
inscrições para estudantes uni-
versitários que desejam estagiar, 
como monitores, no projeto Pré-
Vestibular Popular de Fortaleza 
(POPFor), mantido pela Prefeitura 
de Fortaleza. São ofertadas 58 
vagas para alunos regularmente 
matriculados nos cursos: Licen-
ciatura ou Bacharelado em Língua 
Portuguesa, Língua Estrangeira 
(Inglês ou Espanhol), Matemá-
tica, Física, Química, Biologia, 
História ou Geografia. Mais in-
formações com a Profª Tereza 
Neuma Gurgel, Coordenadora 
do POPFor, pelos telefones: (85) 
3105.1543 / 3105.1541.

Seleção de monitor  

A I Semana de Filosofia do 
Campus da UFC no Cariri aconte-
cerá de 6 a 8 de abril. A programa-
ção completa pode ser encontrada 
no site www.ufc.br ou no http://
filosofia.cariri.ufc.br (neste últi-
mo, se o usuário efetuar login).  
Outras informações com Miguel 
Marx, da Secretaria do Curso de 
Filosofia do Campus da UFC no 
Cariri - (88) 3572.7225.

Semana de Jornalismo 

 Vaga para professor 
Hoje (5) é o último dia para 

inscrição à seleção de professor 
substituto do Departamento 
de Literatura da Universidade 
Federal do Ceará. O candidato 
deve ter título de mestre. O edital 
n0 61/2010 pode ser acessado no 
site www.srh.ufc.br/editais.htm

A Universidade Federal do 
Ceará, através da Coorde-nado-
ra de Assuntos Internacionais, 
professora Maria Elias Soares, 
integrou a delegação brasileira 
na Conferência Internacional 
sobre o Futuro da Língua Por-
tuguesa no Sistema Mundial, 
realizada de 26 a 30 de março, 
no Palácio do Itamaraty, em 
Brasília. A comitiva era forma-
da por representantes dos minis-
térios das Relações Exteriores, 
da Educação e da Cultura. 

Na pauta das discussões, a 
projeção da Língua Portugue-
sa nos meios de comunicação 
de massa; o fortalecimento de 
seu ensino e seus valores eco-
nômico e cultural de difusão; 
a participação da sociedade 
civil na projeção da língua; 
o fortalecimento do ensino 

 Semana de Filosofia

Começa hoje (5) e prossegue 
até 9 de abril a Semana de Jor-
nalismo da UFC. A realização 
é do Programa de Educação 
Tutorial de Comunicação So-
cial (PETCom). Todos os dias, 
a partir das 17h, na Sala de 
Audiovisual do Curso de Co-
municação Social, acontecerão 
palestras seguidas de debate 
com profissionais das áreas de  
Assessoria de Imprensa, Radio-
jornalismo, Telejornalismo, 
Jornalismo Impresso e Fotojor-
nalismo. O evento é aberto ao 
público.  Mais informações pelo 
fone (85) 3355.7718  ou no site  
www.petcom.ufc.br. 

 Curso de Extensão
O Projeto Espaço Permanente 

de Debates da Casa de José de 
Alencar inicia no próximo dia 10, 
às 10h, o Curso de Extensão “Um 
projeto de desenvolvimento para 
o Nordeste - Limites e possibilida-
des”. Serão 20 horas/aula dividi-
das em oito encontros quinzenais, 
aos sábados. Inscrições  são grátis. 
Informações: (85) 3229.1898.   

da LP para estrangeiros; e o 
estado de desenvolvimento do 
Acordo Ortográfico. 

Participaram do encontro 
comitivas de oito países que 
integram a Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) e mais três países ob-
servadores associados: Guiné 
Equatorial, Ilhas Maurício e 
Senegal, assim como represen-
tantes do Instituto Internacional 
de Língua Portuguesa (IILP).

O evento foi encerrado com a 
realização da VI Reuião Extraor-
dinária do Conselho de Ministros 
da CPLP. Ao final do encontro, 
foi elaborado um documento  
que apresenta o compromisso de 
cada país da CPLP na adoção das 
estratégias para o fortalecimento, 
a promoção e a difusão da Língua 
Portuguesa no mundo.


