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 Orquestra de Flautas

 Italiano & boa mesa

Livro mostra influência alemã na corte do RJ

Professor efetivo 
A  UFC  oferece duas vagas 

para professor efetivo. Uma 
delas é para o Departamento 
de Zootecnia, em Fortaleza, 
no setor de estudo Produção 
de Não Ruminantes: Suino-
cultura. com inscrições de 10 de 
fevereiro a 2 de março.  A outra 
é para o Campus do Cariri, 
setor de estudo Bioquímica e 
Fisiologia Vegetal, com ins-
crições  de 7 de fevereiro a 2 
de março. Veja os editais em: 
www.srh.ufc/editais.htm.

 Curso de Esperanto
Inscrições para o Curso 

de Esperanto da UFC podem 
ser  fe i tas  a té  hoje  (31) , 
gratuitamente, apenas pelo site 
www.esperanto.ufc.br, tanto 
para novatos como veteranos. 
São ofertadas 140 vagas para o 
sistema presencial e 30 para a 
modalidade a distância. As aulas 
começarão em 14 de fevereiro. 
Outras informações podem ser 
obtidas pelos telefones (85) 
3366.7606 e 3366.7607.

A Universidade Federal 
do Ceará, em atendimento 
a convites feitos pelo Go-
vernador Cid Gomes, cedeu 
alguns de seus  professores 
para integrar  a equipe de 
Governo do Estado. 

Em reunião na última 
sexta-feira (28) com o   
Reitor Jesualdo Farias, 
na UFC, o Secretário de 
Ciência e Tecnologia, Prof. 
Renê Barreira, formalizou 
os convites. 

Unir  o útil ao agradável é o que 
o público pode fazer no Curso de 
Italiano aplicado à Gastronomia, 
que está com inscrições abertas 
na Casa de Cultura Italiana, da 
UFC. As aulas  começam em 15 
de fevereiro e acontecerão nas 
terças e quintas-feiras, das 16h às 
17h40min. Os participantes vão 
aprender o idioma e receitas da 
culinária italiana. Contatos: (85) 
3366.7652

A Orquestra de Flautas da 
UFC inscreve novos integrantes 
até hoje (31). Podem participar 
servidores da Institui-ção e seus 
filhos. Os ensaios serão realiza-
dos às segundas e quintas-feiras, 
das 14h às 17h, no Departa-
mento de Desenvolvimento 
Humano, da Superintendência 
de Recursos Humanos (Rua 
Paulino Nogueira, 315 - Ben-
fica). Mais informações pelo 
fone: (85) 3366.7412.

Na segunda gestão do  
Governador Cid Gomes es-
tarão o Prof. Almir Bitten-
court (Secretário-Adjunto 
da Secitece); Prof. Manuel 
Antonio Andrade Furtado 
Neto (Secretário-Adjunto da 
Pesca); Prof. Lindberg Gon-
çalves (Presidente do  Nutec). 
O Prof. Eduardo Sávio fica na 
Funceme e o Prof. Francisco 
Pinheiro, que foi Vice-Go-
vernador, assumiu a Secre-
taria da Cultura.

Cid convida professores da UFC para o Governo

O livro “Haydn, Mozart 
e Neukomm na Corte Real 
do Rio de Janeiro (1816-
1822)” será lançado na 
próxima quarta-feira (2), 
às 19h, no Auditório do 
Centro Cultural Dragão do 
Mar, em Fortaleza.

A edição bilingue por-
tuguês-alemão, organizada 

Medicamentos e cosméticos 
de baixo custo podem ser 
adquiridos em unidades da 
Farmácia-Escola da UFC. Os 
produtos são fabricados pelo 
Departamento  de Produção 
de Medicamentos. A iniciativa 
fortalece o ensino farmacêutico e 
facilita o acesso da população de 
baixa renda aos produtos. Uma 
unidade fica na Rua Capitão 
Francisco Pedro, 210  –  Rodolfo 
Teófilo, e a outra na Av. da 
Universidade, 2995 – Benfica.

Farmácia-Escola

pelo bibliófilo José Augusto 
Bezerra e as professoras In-
grid Schwamborn e Maria 
Elias Soares, traz o selo das 
Edições UFC.

A obra será apresentada 
pelo professor e jornalista 
Italo Gurgel, Presidente da 
Academia Cearense da Lín-
gua Portuguesa.


