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 Crimes na internet

 Concurso: ProfessorJosé de Alencar ganha bibliografia comentada

Semana de Publicidade começa amanhã
Até hoje (25) podem ser 

feitas inscrições para a I Se-
mana dos Profissionais de Pu-
blicidade da UFC, que começa 
amanhã (26) e prossegue até o 
próximo dia 29, no Auditório 
José Albano, do Centro de Hu-
manidades (Área 1, Benfica). 
As palestras são das 18h às 
20h30min. A ficha de inscrição 
está no site www.petcom.ufc.br.

A programação constará 
das seguintes palestras: Dia 26, 

 Pentecostalismo

O Instituto de Cultura e Arte  
da UFC inscreve até 24 de maio  
candidatos ao concurso público  
de professor adjunto, para o 
setor de estudo Filosofia Geral.  
O interessado deve ter o título 
de doutor em Filosofia. A taxa 
de inscrição é de R$ 183,00 e o 
salário inicial é de R$ 7.333,67. 
O edital n0 101/2011 está no 
site www.srh.ufc.br/editais.htm. 
Mais informações pelo (85) 
3366.7407.

O Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia (INCT) 
de Biomedicina do Semiárido 
Brasileiro, da Universidade 
Federal do Ceará, foi conside-
rado “o melhor grupo de fisio-
logia patológica inflamatória 
de doenças gastrointestinais 
no País”, pela comissão de 
avaliação do Programa INCTs.

O INCT de Biomedicina 
é coordenado pelo Prof. Aldo 
Ângelo Moreira Lima, do 
Departamento de Fisiologia e 

O Prof. Ricardo Mariano, 
da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do 
Sul, profere conferência sobre 
“Pentecostalismo, Política  e 
Espaço Público”, amanhã dia 
26, às 9h, na Sala de Vídeo 
do Departamento de Ciências 
Sociais da Universidade Federal 
do Ceará (Av. da Universidade, 
2995 – 1º andar – Benfica).

O Núcleo de Estudos de Ciên-
cias Criminais, da Faculdade de 
Direito da UFC, recebe até 6 de 
maio inscrições de trabalhos para 
o II Seminário de Ciências Crimi-
nais do Ceará, que terá como tema 
“A criminalidade na internet”. O 
evento acontece em 19 de maio, às 
14h, como parte da programação 
da VI Semana do Direito da UFC.  
Acesse o edital no portal www.
ufc.br. Outras informações po-
dem ser obtidas pelo e-mail necc.
extensao@gmail.com.

Farmacologia da Faculdade de 
Medicina. Desenvolve pesqui-
sas em quatro linhas: doenças 
diarréicas, desnutrição e saúde 
dental; úlcera péptica e câncer 
gástrico; doenças neurológicas 
tropicais e sistema nervoso 
autônomo; e inflamação e mo-
tilidade gastrointestinal. 

O parecer foi enviado pelo 
Presidente do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq), Prof. 
Glaucius Oliva.

INCT de Biomedicina é o melhor do País

A Casa de José de Alencar 
lançará, em agosto, a Biblio-
grafia Comentada das obras 
alencarinas. A tiragem de mil 
exemplares será destinada a 
bibliotecas públicas e aos cur-
sos de Letras do País. 

A iniciativa faz parte do 
processo de requalificação da 
biblioteca da CJA. Os profes-
sores João Arruda, Diretor 

“Atendimento e Planejamento”, 
com Eliziane Colares (Ad-
vance); dia 27, “Criação”, com 
Mario Acioli (Estalo) e Rodrigo 
Meireles (Slogan); 28, “Mídia”, 
com Caio Quinderé (Bolero); 
e dia 29, “Produção”, com 
Francisco Gualbernei (Verve 
Comunicação).

Mais informações no Pro-
grama de Educação Tutorial 
da Comunicação da UFC, pelo  
e-mail petcomufc@gmail.com.

da Casa, e Marcelo Peloggio, 
do curso de Letras, trabalham 
com apoio de seis bolsistas e 
patrocínio da Coelce através da 
Lei Rouanet.

O Diretor informa que mais 
de 150 obras de Alencar (25 mil 
páginas) foram digitalizadas. O 
mesmo trabalho será feito com 
manuscritos do autor, que estão 
na Biblioteca Nacional (RJ).


