
Economia Política
O Núcleo de Economia Po-

lítica (Viès), da Faculdade de 
Economia, Administração, Atuá-
ria, Contabilidade e Secretariado 
Executivo da UFC, realiza nos 
dias  17, 18 e 19, o I Ciclo de Pales-
tras em Economia Política, com o 
tema “O Homem para além do 
Homo Economicus”. Será no audi-
tório Geraldo Nobre, da FEAAC. 
Não é necessária inscrição.

     Viès      
    (85) 3366 7562

Encontro de Pedagogia
Até  hoje (15) estão  aber-

tas,  no endereço eletrônico 
www.32encontroestadual.blog
spot.com, as inscrições para o 32° 
Encontro Estadual dos Estudan-
tes de Pedagogia do Ceará.  O en-
contro acontecerá de 12 a 14 de 
junho na Faculdade de Educação 
(Faced) da UFC.  É voltado aos 
estudantes de Pedagogia de uni-
versidades federais, estaduais e 
particulares do Ceará.

     C.A. de Pedagogia da UFC
     (85) 3366 7880 

Economia Rural
A organização do I Simpó-

sio em Economia Rural recebe 
inscrições até o próximo dia 23. 
O evento é promovido pelo De-
partamento de Engenharia Agrí-
cola e o Mestrado em Economia 
Rural da UFC. Será realizado nos 
dias 25 e 26 deste mês no audi-
tório do Departamento de Zoo-
tecnia (bloco 808) e no Depar-
tamento de Economia Agrícola 
(bloco 826), no Campus do Pici.

     Comissão Organizadora
      (85) 3366 9716

UFC participa da gestão do Programa Inglês Sem Fronteiras
A Universidade Federal do Ceará integra o núcleo gestor do Programa Inglês Sem 

Fronteiras, lançado ano passado pelo Ministério da Educação (MEC) para atender às 
demandas do Programa Ciência sem Fronteiras. Quem representa a Instituição são os 
professores Vládia Borges, diretora do Centro de Humanidades, e Henrique Peque-
no, docente do Instituto UFC Virtual, que se somam a representantes de outras nove 
universidades. O Inglês Sem Fronteiras oferece apoio à aprendizagem daquele idioma 
para estudantes de graduação e de pós-graduação. O programa gerencia ações como 
aplicação de testes de proficiência para programas de cooperação, o módulo de ensi-
no a distância My English Online e as parcerias entre Instituições de Ensino Superior 
brasileiras e estrangeiras com cursos em língua inglesa.

     Diretoria do Centro de Humanidades
     (85) 3366 7602

Encontros Literários Moreira Campos começam quarta na UFC 
A 30ª edição dos Encontros Literários Moreira Campos,  o mais tradicional evento 

do Curso de Letras da UFC, começa na próxima quarta-feira (17), às 18h, no Audi-
tório José Albano, no Centro de Humanidades I. A palestra de abertura é sobre “Me-
mória literária e cultural” e será ministrada pelo professor e pesquisador Gilmar de 
Carvalho (UFC). Os encontros prosseguem até novembro, sempre às quartas-feiras, 
no mesmo horário e local. O próximo encontro, no dia 24, será sobre “Memórias da 
leitura de contestação e rebeldia”, com a Prof ª Adelaide Gonçalves (UFC). As pessoas 
interessadas podem fazer a inscrição no blog encontrosliterariosmoreiracampos.blo-
gspot.com.br, onde está a programação completa do evento. 

     Departamento de Literatura
       (85) 3366 7617
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Seleção de professor
A UFC oferece duas vagas de profes-

sor substituto para o Curso de Adminis-
tração, no Campus do Cariri (Edital Nº 
107/2013). As vagas são para os setores 
de estudo Administração Geral (regime 
de 40h/ 1 vaga) e Direito Público e Pri-
vado (20h/1). As inscrições para a sele-
ção podem ser feitas de forma presencial 
ou por procuração, nos próximos dias 
17, 18, 19, 22 e 23, das 8h às 11h e de 
14h às 17h. A Secretaria do Curso fica na 
Av. Tenente Raimundo Rocha, s/nº– Ci-
dade Universitária – Juazeiro do Norte. 
Acesse o edital: www.progep.ufc.br.

     Progep
     (85) 3366 7407

Cine Freud
O voo da beleza (Brasil, 2012), de 

Alexandre Fleming Vale, é o filme pro-
gramado pelo Cine Freud para a próxima 
quarta-feira (17) às 14h na Casa Amare-
la Eusélio Oliveira (Av. da Universidade, 
2591).  O documentário trata da vida 
de travestis e transexuais brasileiras que 
vivem na Europa. Em seguida, haverá 
debate e lançamento do livro O voo da 
beleza: experiência “trans” e migração, 
de autoria do  diretor, que é professor 
do Departamento de Ciências Sociais da 
UFC. Mais informações podem ser aces-
sadas no portal da UFC: www.ufc.br. 

     Cine Freud
     (85) 3366 7727

 

           


