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  Coral da UFCFestival UFC de Cultura abre inscrições

 Estilismo & Moda

 

A palestra do seminário “A 
crise financeira internacional e a 
economia dos países emergentes”, 
que aconteceria no último dia 31, 
foi adiada para o próximo dia 14, 
às 10h. A programação continua 
na Casa de José de Alencar com 
palestras dia 28 de novembro e 12 
de dezembro. Informações pelo 
telefone 3229.1898. 

Mudanças climáticas

Davi Sombra Montenegro e 
Camila Bezerra Farias, alunos 
do curso de Estilismo e Moda da 
UFC, são os únicos representantes 
do Nordeste no concurso Lycra 
Future Designers. Trata-se de uma 
iniciativa que busca revelar talentos 
para a moda praia brasileira. Oito 
candidatos disputam a final no Rio 
de Janeiro, dia 24 próximo.

Congresso em Fortaleza enfoca custos ambientais

 Até a próxima quinta-feira 
(5) a Comissão Organizadora do 
Festival UFC de Cultura recebe 
inscrições para mostra de bandas 
universitárias e oficinas. Os in-
teressados devem acessar o site  
www.festivalufcdecultura.ufc.br.

O Festival UFC de Cultura 
acontece de 9 a 13 deste mês, 
com atividades nos campi do 
Benfica e Pici. Terá como tema 
“Ecos Nordeste, Cultura e Desen-

O novo espetáculo músico-
teatral do Coral da UFC, “Abra-
ços”, fica em cartaz durante o mês 
de novembro no Teatro do Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura. 
As apresentações são às terças-
feiras, sábados e domingos, sempre 
às 20h. O coral tem regência dos 
maestros Erwin Schrader e Elvis 
Mattos.    

 Crise financeira

O XVI Congresso Brasileiro 
de Custos vai ser  aberto hoje 
(3), às 14h30min, no Ponta Mar 
Hotel, numa promoção da UFC 
e da Associação Brasileira de 
Custos. O tema central do en-
contro é   “Os custos ambientais 
e sua importância para a compe-
titividade das empresas”. 

“O papel da Universidade 
no movimento de transição 
- Mudanças climáticas,  aque-
cimento global, pico do petró-
leo...” é o tema do seminário a 
ser realizado pelo Projeto CASa 
- Comunidade de Cooperação 
e Aprendizagem Significativa, 
da UFC. O evento acontece 
sábado (7), das 9h às 18h, 
no auditório da Casa de José 
de Alencar (Av. Washington 
Soares, 6055 - Messejana). A 
inscrição é grátis e pode ser fei-
ta no dia e local do seminário. 
Veja a programação completa 
no site www.ufc.br.

 Educação a distância
O Instituto UFC Virtual recebe, 

até o dia 13,  inscrições para a sele-
ção de 100 tutores  do Módulo dos 
Cursos de Formação Continuado 
a Distância em Conselhos Munici-
pais e Conselhos Escolares de Edu-
cação. Podem concorrer graduados 
em Pedagogia e/ou Licenciatura 
Plena com Especialização em Ges-
tão Escolar e Planejamento Educa-
cional. Contatos: 3366.9033. 

Calendário Universitário

A palestra de abertura, “O 
papel estratégico dos portos no 
desenvolvimento do Brasil”, 
será proferida pelo Ministro 
Chefe da Secretaria Especial de 
Portos, Pedro Brito, tendo como 
mediador o diretor do Centro de 
Tecnologia da UFC, Prof. José 
de Paula Barros Neto.

volvimento” e uma  programação 
com shows, palestras, exposições, 
exibição de filmes e vídeos.

Entre as atrações artísticas con-
firmadas estão Mundo Livre S/A, 
Xangai, Spok Frevo Orquestra, 
Daniel Gonzaga, Lucas Santana, 
Khrystal, Orquestra de Câmara 
Eleazar de Carvalho, Groovytown, 
Parahyba e Cia. Bate Palmas. As 
atividade são gratuitas e abertas ao 
público. Contatos: 3366 7319. 

Em reunião realizada sexta-fei-
ra (30), o Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (CEPE) da UFC 
aprovou o calendário universitário 
2010, assim como a resolução que 
trata do estágio curricular supervi-
sionado. Conforme o Pró-Reitor 
de Graduação, Custódio Almeida, 
o calendário universitário do pró-
ximo ano terá mais eventos, como 
semanas acadêmicas dos cursos, 
além de incluir a colação de grau 
dos campi do Cariri e de Sobral. O 
calendário define também as datas 
do Vestibular 2011. O calendário 
universitário do próximo ano está 
disponível no site www.ufc.br. 
Outras informações: 3366.7340. 


