
Seleção de tutores
A licenciatura semipresencial 

em Pedagogia inscreve até o dia 
17 candidatos a tutor do curso. A 
seleção consistirá em análise de 
histórico escolar e de currículo. Os 
interessados podem inscrever-se 
das 8h às 12h e das 14h às 18h, na 
secretaria do curso (Rua Waldery 
Uchoa, 1 – térreo – Benfica). O 
edital pode ser acessado em www.
virtual.ufc.br/portal.

     Secretaria do Curso
     (85) 3366 7583

Curso de inverno
O Serviço Alemão de Inter-

câmbio Acadêmico (DAAD) 
oferta chance de intercâmbio 
para estudantes brasileiros em 
nível de graduação e mestrado 
nas universidades de Freiburg, 
Essen, Leipzig e Düsseldorf, 
na Alemanha. Trata-se de Cur-
so de Inverno (Winterkurs), 
ofertado anualmente pelas ins-
tituições. O edital completo 
pode ser acessado no endereço 
http://bit.ly/HrqLSy.

    Casa de Cultura Alemã
     (85) 3366 7642

Brinquedos do mundo
A Casa de José de Alencar rece-

be, a partir das 16h de hoje (13), a 
exposição “Jogos e Brinquedos do 
Mundo”. A mostra é uma ação do 
Museu da Infância e do Brinque-
do, projeto de extensão coordena-
do pelo Prof. Marcos Teodorico,  
do Instituto de Educação Física e 
esportes da UFC.  O acervo traz 
jogos e brinquedos de diferentes 
culturas do mundo.

     Museu da Infância
     (85) 3066 9216

Projeto de extensão mapeia manifestações musicais do Cariri
Será lançado às 18h da quinta-feira (16), no auditório do Campus da UFC no Ca-

riri, o livro Agrupamentos da música tradicional do Cariri cearense, que resulta do 
trabalho desenvolvido pelo projeto de extensão Mapeamus. A iniciativa foi criada em 
2010, é coordenada pelo Prof. Márcio Mattos, do Curso de Música daquele Campus, 
e envolve pesquisadores de várias áreas. Reisados, bandas cabaçais, grupos de coco, 
rabequeiros e outras manifestações da rica produção musical da região foram catalo-
gadas na obra. A pesquisa que culminou no livro teve início em 2012 e resultou tam-
bém na produção de um DVD e um site. Além do Prof. Márcio, a professora visitante 
Carmen Coopat assina a publicação como coautora. Também colaboraram com  o vo-
lume músicos, produtores culturais e pesquisadores renomados como o Prof. Gilmar 
de Carvalho (UFC), referência nacional nos estudos de cultura popular.     

      Prof. Márcio Mattos
      (88) 3572 7231

Ano da Alemanha no Brasil traz a Fortaleza João Ubaldo Ribeiro 
A Universidade Federal do Ceará, através do Instituto de Cultura e Arte e da Casa 

de Cultura Alemã, unem-se ao SESC-Ceará para trazer a Fortaleza o escritor baiano 
João Ubaldo Ribeiro, membro da Academia Brasileira de Letras e autor de sucessos 
como A Casa dos Budas Ditosos  e O Sorriso do Lagarto. O autor abre a programação 
local do Ano da Alemanha no Brasil e ministra palestra sobre a cultura alemã (já que 
morou em Berlim nos anos 1990), a realizar-se no dia 17, às 19h, na Escola Educar 
do SESC (Av. José Jatahy, 813 – Farias Brito). No dia seguinte, às 18h, a programação 
continua com a abertura da exposição “Berlim – imagens de uma Metrópole”, do fotó-
grafo alemão Bernd Bühmann no SESC-Iracema (Rua Boris, 90 – Praia de Iracema).

     Prof ª Ute Hermanns
      (85) 3366 7642
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Dança de salão
Encontram-se abertas até amanhã 

(14) as incrições para o curso de dança 
de salão, destinado aos docentes e técni-
co-administrativos da UFC e dos demais 
órgãos federais integrantes do SIASS. A 
formação é promovida pela Divisão de 
Programas e Projetos Culturais, vincula-
da à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.  
As aulas ocorrerão às segundas e quartas, 
em duas turmas: 18h30min e 19h30min. 
As inscrições podem ser feitas presen-
cialmente (Rua Paulino Nogueira, 315 
– bloco II/ altos – Benfica) ou através do 
telefone a seguir.

      DIPPC
      (85) 3366 7412

Mostra competitiva
O Cine Ceará – Festival Ibero-Ame-

ricano de Cinema, antes previsto para 
junho, agora ocorrerá de 7 a 14 de se-
tembro no Centro Dragão do Mar em 
virtude da Copa das Confederações. O 
evento inscreve, até 7 de junho, longas e 
curtas-metragens para participar de sua 
mostra competitiva. Os curtas devem ter 
duração máxima de 20 minutos, enquan-
to os longas precisam ter no mínimo 70 
minutos. O 23º Cine Ceará é uma pro-
moção da UFC, através da Casa Amarela 
Eusélio Oliveira. O regulamento pode 
ser acessado no site www.cineceara.com. 

.     Assessoria do 23º Cine Ceará
      (85) 3258 1001

 

           


