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A Coordenação das Casas de
Cultura Estrangeira da UFC re-
ceberá inscrição, entre 9 e 13 de
junho, de servidores docentes e
técnico-administrativos da UFC,
assim como de estudantes dos
convênios PEC-G e PEG-PG
que queiram cursar o primeiro se-

 Biologia Experimental

 Professor substituto
A UFC inscreverá, de 28 a 30

de maio, para seleção de professor
substituto em Fortaleza. A Faculda-
de de Medicina oferta duas vagas,
ambas com regime de 20 horas. No
site www.srh.ufc.br/editais.htm

o interessado encontra o Edital n°
134/2008. Contato: Divisão de Se-
leção e Orientação: 3366.7407.

Festival de Cultura começa hoje na UFC

   O Campus da UFC em Sobral
sediará o pré-encontro regional da
Federação de Sociedades de Biolo-
gia Experimental (FeSBE). A aber-
tura dos trabalhos será às 20h de
hoje, no Auditório Central do Curso
de Medicina.

Começa hoje o Festival UFC
de Cultura - Ecos de 68. Às 14h
haverá uma oficina de flautas e,
às 16h, acontece a abertura ofi-
cial, no auditório da Reitoria, com
palestra do Prof. Marcelo Riden-
ti, da Unicamp. Ele falará sobre
“Cultura e Política”.

À noite haverá show com
Fernanda Takai, na Concha Acús-
tica. O acesso se dará aom apre-
sentação da carteira estudantil (de
qualquer instituição de ensino),
contracheque do servidor da
Universidade (ou carteira funci-
onal), mais um quilo de alimen-
to. O público pode ainda apanhar
convite, que dá direito a acom-
panhante,  no Instituto de Cultu-
ra e Arte, no térreo da Reitoria;
Diretório Central dos Estudan-
tes - unidades do Benfica e Pici;

  Descarte de baterias

Casas de Cultura inscrevem para seleção

Associação dos Docentes da
UFC (ADUFC) e na Rádio Uni-
versitária. A programação com-
pleta do festival, que se estende
até o dia 30, está no site: www.

festivalufcdecultura.ufc.br.

O Museu de Arte  inaugura, às
19h, a exposição Bandeira Qua-
renta, dando seqüência a uma sé-
rie de eventos em homenagem ao
artista plástico cearense Antônio
Bandeira. Na abertura haverá
apresentação do Grupo de Flau-
tas da UFC. Também será lança-
do o livro “Bandeira Verso e Tra-
ço”, organizado pela Profa Angela
Gutiérrez e o artista plástico Nilo
Firmeza (Estrigas), com material
cedido por Francisco Bandeira e
Cleide da Silva dos Santos, sobri-
nhos do pintor. A obra reúne poe-
sias e ilustrações inéditas.

Semana de Estatística recebe inscrições
    “Estatística Transformando
Dados, Apontando Caminhos” é
o tema da IV Semana de Esta-
tística, que acontecerá de 2 a 4
de junho, de 8h às 18h, no audi-
tório da Geografia, Campos do
Pici. A promoção é do Centro
Acadêmico de Estatística XXIX

de Maio e da Gauss - Empresa
Júnior de Estatística, com o apoio
do Departamento de Estatística e
Matemática Aplicada da UFC. A
IV Semana terá uma intensa pro-
gramação acadêmica. As inscri-
ções podem ser feitas até o dia
29. Contato: 3366.9849

mestre dos cursos de língua. Inte-
ressados devem procurar a Coor-
denação Geral das Casas de Cul-
tura Estrangeira, no horário de 8h
às 12h e de 14h às 17h. No perío-
do de 27 de maio a 15 de junho, as
inscrições serão abertas para a
comunidade. Contato: 3366.7606.

 I Natal em Maio
Realiza-se quinta-feira, dia 29, na

Casa de Jose de Alencar, o seminá-
rio I Natal em Maio de Alencar. Na
abertura, às 9h30min, a Profa Angela
Gutiérrez, diretora da CJA, fala so-
bre “A Casa de José de Alencar e o
legado alencarino”. A programação,
que se estende por todo o dia, inclui
palestras e comunicações.

A UFC, através do Programa de
Gerenciamento de Resíduos
(Progere), apóia o Programa Real de
Reciclagem de Pilhas e Baterias, ini-
ciativa do Banco Real. As agências
do banco instaladas nos campi do
Pici e Porangabuçu e na Reitoria dis-
põem de coletores apropriados para
receber pilhas e baterias usadas. O
descarte inadequado desse material
representa risco ao meio ambiente e
à saúde pública.


