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 Humanidades

 Rádio premiada

Mídia e democracia

Letras: 50 anos
O Curso de Letras da UFC 

completou, no último dia 
25 de janeiro, 50 anos de 
fundação. Ao longo de 2011, 
diversos eventos marcarão o 
aniversário. No site http://le-
trasufc50.weebly.com/index.
html – ainda em construção 
–  a comunidade acadêmica, 
ficará informada sobre a pro-
gramação comemorativa do 
cinquentenário do Curso.

 Ajuste de matrícula
A Pró-Reitoria de Graduação 

da UFC informa que, devido à 
necessidade de compatibilização 
da matrícula de alunos veteranos 
e novatos, que entraram por 
meio do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU), do Ministério 
da Educação, o ajuste de 
matrícula do semestre 2011.1 
será de 22 a 27 de fevereiro. 
Outras informações: fone (85) 
3366.9036.

O Curso de Medicina da 
Universidade Federal do Ceará 
em Barbalha, no Campus do 
Cariri, instala na próxima 
sexta-feira (18) unidade da 
Estação Biblioteca Virtual 
em Saúde. A solenidade, com 
a presença do Reitor Jesualdo 
Farias, será às 8h, no auditório 
daquele curso. 

A Estação BVS com-
põe a Rede de Bibliotecas 
e Unidades de Informação 

A Rádio Universitária 
FM 107,9 começou o ano 
ganhando o Prêmio ACI, 
da Associação Cearense 
de Imprensa, na categoria 
Radiojornalismo. A matéria 
premiada foi “As ações sociais 
e de paz de Chico Xavier: 
uma visão dos cearenses”, de 
autoria dos jornalistas Márcia 
Vieira, Fernando Jocelito e 
Vânia Tajra. 

O Comitê Científico da VIII 
Semana de Humanidades UFC/
UECE e II Encontro de Pes-
quisa e Pós-Graduação em 
Humanidades recebe, até 25 
de fevereiro, inscrições para 
apresentação de pesquisas na 
modalidade Comunicação Oral 
e Pôster, além de proposição de 
minicursos, oficinas e mesas-
redondas. Saiba mais: www.
semanadehumanidades.ufc.br.

Cooperantes da Saúde (Rede 
BiblioSUS). Por meio dela,  
gestores, profissionais de saúde, 
pesquisadores e outros interes-
sadas terão acesso facilitado 
a 19 milhões de documentos 
técnico-científicos gerados 
por instituições acadêmicas e 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

Ainda no dia 18, será rea-
lizada uma capacitação para 
ensinar a usar a BVS.

Medicina de Barbalha terá biblioteca virtual 

O jornalista Paulo Henrique 
Amorim, da TV Record, fará 
palestra intitulada “Mídia: 
Regulação e Democracia”, 
sexta-feira (18), às 19h, na 
Faculdade de Direito da UFC. 
O evento resulta de parceria 
entre UFC e Instituto Nordeste 
Vinte e Um. A palestra faz 
parte do XXI Ciclo de Debates 
Nordeste Vinte Um. A entrada 
é grátis e não é preciso fazer 
inscrição prévia. Contato: fone 
(85) 3366.7843.

A abertura do semestre letivo 
2011.1 do Curso de Ciências 
Sociais terá como convidada a 
cantora e pesquisadora Jyosna 
La Trobbe, que fará a palestra-
show “Canto devocional e 
a performance do êxtase na 
Índia”. Será quinta-feira (17), 
às 18h30min, no auditório 
daquele Departamento (Av. 
da Universidade, nº 2995,  
Benfica). La Trobbe é doutora 
em etnomusicologia pela 
Universidade de Londres.

Medicina Sobral

Canto devocional

O Curso de Medicina do 
Campus de Sobral da UFC, em 
sua programação de início do 
semestre letivo, vai promover 
na próxima sexta-feira (18), às 
14h, em seu auditório, a con-
ferência “Educação Médica”, 
a cargo da Profa Rosana Quin-
tella Brandão Vilela, da Fa-
culdade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Alagoas 
(UFAL). 


