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 Honoris Causa

Dia 2, Festa Junina na Casa de José de Alencar  Revista Entrevista
A edição 23 da Revista Entre-

vista será lançada quinta-feira (10), 
às 19h, no Museu de Arte da UFC. 
A publicação é produzida por alu-
nos da disciplina Laboratório de 
Jornalismo Impresso, ministrado 
pelo Prof. Ronaldo Salgado do 
Curso de Comunicação Social 
da UFC. Entre os entrevistados 
estão a professora de balé Regina 
Passos; o artista plástico Rafael 
Limaverde; a radialista Samantha 
Marques e o professor, músico e 
ator Rodger Rogério; e o artista e o 
artista e professor Wellington Jr. 

Forró pé-de-serra,  quadrilha 
improvisada, comidas típicas e 
muito mais estão no programa 
da Festa de São João na Casa 
de José de Alencar. Será na 
próxima sexta-feira (2), a partir 
das 20h, naquele equipamento 
cultural da UFC, localizado na 
(Av. Washington Soares, 6055 
Alagadiço Novo).

As bandas convidadas são 
“Forró-Pé-de-Serra do Agreste 

O Reitor da UFC, Jesualdo 
Pereira Farias, fará entrega do 
Título de Professor Honoris 
Causa ao Ministro da Ciência 
e Tecnologia, Sérgio Machado 
Rezende. A solenidade será 
amanhã (29), às 10h, no auditó-
rio da Reitoria. O cerimonial da 
UFC informa que os convidados 
devem comparecer com traje 
passeio completo e as autorida-
des universitárias com as vestes 
talares. Contato: 3366.7313.

Até 5 de julho ficam abertas 
inscrições para concurso de pro-
fessor adjunto do Departamento 
de Ciências Sociais da UFC. São 
duas vagas: uma para o setor de 
estudo “Pensamento Político 
Contemporâneo” e outra para 
“Etnografia, Religião e Poder”. 
Interessados podem inscrever-
se de forma presencial ou via 
Correios.  Até o próximo dia 30, 
também estão abertas inscrições 
para  o concurso de professor 

Inscrições abertas: Concursos para professor

Festival UFC de Cultura será em outubro
Confirmado. O III Festival 

UFC de Cultura acontecerá de 
18 a 22 de outubro. Este ano, o 
tema é “Ceará, África, Lusofo-
nia: Encontros e Diálogos Além-
Mar”, trazendo à Universidade 
Federal do Ceará personalidades 
e artistas de países onde o portu-
guês é a língua oficial. O evento 
ocorrerá simultaneamente aos 
Encontros Universitários.

A programação inclui músi-
ca, cinema, literatura, artes plás-
ticas, debates, teatro e ciência. A 

organização do III Festival UFC 
de Cultura já entrou em contato 
com artistas e pensadores que 
farão parte da programação do 
evento. Sugestões de nomes po-
dem ser feitas através do e-mail 
festivalufc@gmail.com. 

O festival é uma realização da 
Coordenadoria de Comunicação 
Social e Marketing Institucional 
da UFC, com apoio do Banco 
do Brasil, Banco do Nordeste, 
Prefeitura Municipal de Fortaleza 
e Coelce.

e Joãozinho de Irauçuba” e “Kbra 
da Peste”. 

Estudantes podem obter os 
convites no DCE, professores 
devem buscar os seus na Casa de 
José de Alencar e os técnico-admi-
nistrativos podem apanhá-los  no 
Sintufce. Um convite dá direito a 
levar familiares e amigos. 

A direção da Casa pede que 
as pessoas façam a doação de um 
quilo de alimento.

auxiliar do Departamento de 
Engenharia de Teleinformática, 
setor de estudo “Sistemas Embar-
cados”. Até 7 de julho, o concurso 
aberto é para professor adjunto do 
Departamento de Biologia, setor 
de estudo “História Natural de 
Vertebrados Terrestres e de Água 
Doce”. Os editais n° 95/2010,  
96/2010 e 132/2010 estão no 
site www.srh.ufc.br/editais.htm. 
Mais informações pelo telefone 
3366.7407.

 Guia de Fontes
Já está no site da UFC - www.

ufc.br - o Guia de Fontes na versão 
eletrônica. Organizado pela Coor-
denadoria de Comunicação Social 
e Marketing Institucional, o Guia 
auxília os jornalistas a manter con-
tato com fontes da Universidade. 
Professores que desejem integrar 
o Guia devem entrar em contato 
pelo fone 3366.7330. 


