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 Normatização

 Concurso

Mostra de Cinema e Direitos Humanos na UFC

A Casa de Cultura Alemã 
da UFC preparou programa-
ção especial para comemorar 
os 200 anos de nascimento do 
compositor Franz Listz.

Será no próximo dia 16, a 
partir das 19h30min, no Cen-
tro Cultural Oboé (Rua Maria 
Tomásia, 531, Aldeota). No 
programa, a palestra “Virtuo-

 Chamada 
Terminam, no próximo dia 

13, inscrições para o processo 
seletivo de cursos de gradua-
ção semipresenciais ofereci-
dos pela UFC em parceria 
com a Universidade Aberta do 
Brasil. As inscrições são feitas 
exclusivamente pelo site da 
Coordenadoria de Concursos 
da UFC (www.ccv.ufc.br).

As provas acontecem no 
dia 18 de dezembro. Ao todo 
são ofertadas 1.720 vagas 

Boa notícia para quem está 
fazendo trabalho de conclusão 
de curso (TCCs), monografia, 
dissertação ou tese. O Sistema de 
Bibliotecas da UFC oferece, nos 
dias 16, 21 e 22 de novembro, 
treinamento sobre normatização 
de trabalhos. Informações e 
inscrições: Biblioteca de Ciências 
e Tecnologia: (85) 3366.9514; 
Biblioteca da FEAAC: (85) 
3366.7821; Biblioteca do 
Centro de Humanidades: (85) 
3366.7658.

para os cursos de Matemática, 
Química, Física, Letras–Por-
tuguês, Letras–Inglês, Letras–
Espanhol e Administração em 
Gestão Pública.

Haverá aulas presenciais em 
Fortaleza e 20 polos no Interior 
do Estado. A lista de municípios 
está no Edital, que pode ser 
acessado no site da CCV. Mais 
informações com o Prof. Hen-
rique Pequeno pelo telefone: 
(85)  3366.9457.

Inscrições para graduação semipresencial

A Casa Amarela Eusélio 
Oliveira, da Universidade 
Federal do Ceará, sedia a 
6a Mostra de Cinema e Di-
reitos Humanos na América 
do Sul, que começa amanhã 
(8) e prossegue até o dia 14 
próximo. A Mostra será rea-
lizada em Brasília e nas 26 
capitais estaduais brasilei-
ras, com exibição de 46 
filmes, alguns inéditos no 
País. O programa é gratuito.

O evento é uma realiza-
ção da Secretaria de Direi-

A revista Entrepalavras, 
do Departamento de Letras 
Vernáculas da UFC, está com 
chamada aberta para submissão 
de trabalhos até 30 de novem-
bro. Artigos, resenhas, traduções 
e relatos ligados à área de Lin-
guística podem ser enviados 
para o e-mail submissao@
entrepalavras.ufc.br. Outras 
informações pelo telefone: (85) 
3366.7628.

tos Humanos da Presidência 
da República, com produção 
da Cinemateca Brasileira e do 
Ministério da Cultura, tendo   
patrocínio da Petrobras.

Os filmes foram organiza-
dos em sessões denominadas 
Contemporâneos, Retrospec-
tiva Histórica e Programas 
Especiais. As produções são 
da Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Paraguai, 
Peru e Venezuela. Saiba mais 
no endereço eletrônico www.
cinedireitoshumanos.org.br.

Estão abertas, até 30 de no-
vembro, inscrições de con-
curso público para sete vagas 
de professor adjunto, em quatro 
unidades da UFC: Centro de 
Ciências (3), Centro de Ciên-
cias Agrárias (2), Faculdade de 
Educação (1) e Faculdade de 
Medicina (1). Saiba mais sobre 
o Edital nº 310/2011, disponível 
em: www.srh.ufc.br.

sidade versus expressividade: 
o ideal romântico nas obras 
de Listz e Chopin”, com os 
professores da UFC Gerardo 
Viana Júnior e Vítor Duarte. 
Depois, recital da pianista gaú-
cha Olinda Alessandrini.

Inscrições até 11 de novem-
bro, pelo e-mail da Casa de 
Cultura Alemã (cca@ufc.br). 

Cultura Alemã comemora 200 anos de Listz


