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 Estudos Clássicos

 Revista L!teração

Casas de Cultura iniciam inscrições quarta

Colóquio do Observatório das Nacionalidades
Começa amanhã (23) e 

prossegue até o próximo dia 
25 o Colóquio Arte e Nacio-
nalidade no Brasil.  A progra-
mação acontece na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo e 
no Departamento de Ciências 
Sociais da UFC. 

O evento é promovido pelo 
Observatório das Naciona-

  Rachel de Queiroz
O Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal do Ceará 
realiza no hall da Biblioteca de 
Ciências Humanas, Benfica, a 
exposição bibliográfica “Rachel 
de Queiroz: múltiplos olhares”, 
A exposição  é uma homenagem 
ao centenário de nascimento da 
escritora cearense e prossegue 
até 17 de dezembro.

Adiado para quarta-feira 
(24) o período de inscrições 
para os testes de admissão às 
Casas de Cultura Estrangeira 
da Universidade Federal do 
Ceará, prosseguindo até 5 de 
dezembro. A prova será no dia 
19 de dezembro. As inscrições 
serão feitas exclusivamente 
pelo site www.ccv.ufc.br.

As vagas são para os cursos 
de alemão, espanhol, francês, 
inglês, italiano e português  
No endereço eletrônico acima, 
os candidatos terão acesso 
ao edital com todas as in-
formações sobre como pro-
ceder, inclusive o formulário 
que deverá ser impresso, e 

O Projeto Revista L!teração, 
de Apoio às Práticas Leitoras e 
às Disciplinas de Editoração, 
Normalização e Teoria e 
Prática da Leitura, do Curso 
de Biblioteconomia da UFC, 
lança hoje (22) a Revista 
L!terAção. Será no Auditório 
Raquel de Queiroz, no Centro de 
Humanidades, às 17h30min.

Abertas, até 26 de novem-
bro, inscrições para a XXIV 
Semana de Estudos Clássicos 
da UFC, que acontece de 29 de 
novembro a 03 de dezembro, 
no auditório José Albano, no 
Centro de Humanidades da UFC 
(Av. da Universidade, 2386 – 
Benfica). Interessados podem 
fazer a inscrição pelo site www.
dle.ufc.br/sec.html  ou ligar para 
3366.7611 e 3355.7612

preenchido e assinado. A taxa 
de inscrição, de R$50,00, será 
paga no Banco do Brasil. 

Servidores da UFC, profes-
sores e técnico-administra-
tivos, bem como estudantes 
dos convênios PEC-G e PEG-
PG podem soli-citar vagas no 
período de 29 de novembro a 3 
de dezembro, na Coordenação 
Geral das Casas de Cultura, das 
8h às 12h e de 14h às 17h. 

Importante: a solicitação de 
vaga, disponível no site www.
casasdeculturaestrangeira.ufc.
br, deverá ser feita pelo próprio 
interessado ou seu represen-
tante, mas o formulário será as-
sinado pelo candidato à vaga.

Programa UFC TV 
Domingo: 13h30min
Reprise: Terça-feira, 19h30min
TV Ceará - Canal 5

lidades, grupo de pesquisa da 
UFC dedicado ao estudo da 
construção das nações.

Participam como convidados 
especiais a Profª Florencia Gar-
ramuño, da Universidade de 
San Andrés (Buenos Aires), e o 
cineasta brasileiro Silvio Ten-
dler. Outras informações pelo 
telefone (85) 3366.7515.

UFC realiza o 5000 transplante de fígado
O Serviço de Transplante de 

Fígado do Hospital Universi-
tário Walter Cantídio (HUWC)
realizou, na madrugada da 
última sexta-feira (19), 5000  
transplante.

A paciente, do Estado do 
Amazonas, recebeu o órgão de 
um doador de Sobral. Criado 

em 2002, o centro é referência 
regional e atende a pessoas do 
Ceará, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Maranhão, Distrito Fede-.
ral e Região Norte. Segundo o 
Coordenador do Serviço, Prof. 
Huygens Garcia, a perspectiva 
é ultrapassar, em 2011, a marca 
de 100 transplantes anuais.


