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 Cineclube 

O Grupo Paideia, ligado ao 
Departamento de Letras Estran-
geiras da UFC, recebe inscrições 
até 27 de agosto, para a nova 
turma do curso de extensão 
“Mitologia Greco-Romana e 
a Sobrevivência do Mito nos 
Tempos Modernos”. Os interes-
sados devem acessar o site www.
paideia.blog.br/curso.  As aulas 
começam em 11 de setembro.

Será hoje (23), às 18h, o lan-
çamento do site www.tvez.ufc, 
que vem contribuir para o debate 
sobre mídia e educação. A inicia-
tiva é do programa de extensão 
TVez, que reúne professores e 
alunos de escolas públicas e da 
UFC. A  apresentação do site 
será  na Sala de Estudos do De-
partamento de Psicologia (Área 
II do Centro de Humanidades – 
1° andar – Benfica).

Site amplia espaço para discutir mídia e educação

Encontros Universitários abrem inscrição
Aberta a temporada de ins-

crições para os Encontros Uni-
versitários 2010, que ocorrem de 
20 a 22 de outubro deste ano. No 
site da Pró-Reitoria de Gradua-
ção (www.prograd.ufc.br), estão 
disponíveis os seis editais para 
submissão de trabalhos acadê-
micos a serem apresentados nos 
Encontros.

Os editais correspondem 
aos seguintes eventos: XXIX 
Encontro de Iniciação Científi-
ca, XIX Encontro de Iniciação 
à Docência, XIX Encontro 
de Extensão, III Encontro de 

Experiências Estudantis, IV En-
contro de Práticas Docentes e II 
Encontro de Docência no Ensino 
Superior.

O prazo de inscrição começa 
no dia 25 de agosto e prossegue 
até 31 de setembro, com exceção 
do XXIX Encontro de Iniciação 
Científica que vai inscrever até 
31 de agosto.  

Este ano, paralelo aos Encon-
tros Universitários, acontece o III 
Festival UFC de Cultura, de 18 a 
22 de outubro, com o tema “Ce-
ará, África, Lusofonia: Encontros 
e Diálogos Além-Mar”. 

 Arquitetura
O livro “Arquitetura e Estrutu-

ra – o uso do concreto armado em 
Fortaleza” (Secult, 156 páginas, 
R$ 30,00) acaba de ser lançado 
pela professora Beatriz Diógenes, 
do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo da UFC. A obra resulta 
de dissertação de mestrado da au-
tora em Engenharia Civil (UFC).
Trata das relações entre concep-
ções arquitetônicas e soluções 
estruturais em obras edificadas na 
capital cearense.

Os documentários “Cinema 
Novo” (30 min.) e “Cinco Vezes 
Favela”  (92 min.) abrem as ativi-
dades do Cineclube sobre Cinema 
Novo nesta terça-feira (24), 13h, 
na sala de vídeo do Departamento 
de Ciências Sociais da UFC (Av. 
da Universidade, 2995). Seis fil-
mes serão exibidos, selecionados 
entre os mais representativos do 
movimento. A coordenação do 
Cineclube é da Profa Geísa  Mat-
tos, daquele Departamento. Mais 
informações: 3366.7415.

Curso de Mitologia Complexo Hospitalar
O I Simpósio dos Hospitais 

Universitários acontece hoje (23), 
a partir das 8h, no Auditório Paulo 
Marcelo, na Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Ceará. 
O encontro vai debater  os  novos 
rumos da Maternidade-Escola Assis 
Chateaubriand e Hospital Universi-
tário Walter Cantídio que, após a fu-
são, em janeiro deste ano, integram 
o Complexo Hospitalar da UFC.

 Honoris causa
O Ministro César Asfor Ro-

cha recebe hoje (23) o título de 
Doutor Honoris Causa da UFC. A 
solenidade começa às 19h30min, 
no auditório da Reitoria. O título 
foi aprovado pelo Conselho Uni-
versitário no dia 1º de julho. O 
homenageado, atual Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
pertence ao quadro docente da UFC 
há 36 anos e já havia recebido da 
Instituição o título de Notório Saber 
Jurídico.

O site foi desenvolvido através 
de Bolsa de Monitoria de Projetos 
de Graduação disponibilizada 
pela UFC. Além de divulgar as 
atividades do TVez através de 
artigos, fotos, vídeos e outras 
produções realizadas nas oficinas 
ministradas pelo grupo, o site 
também será uma possibilidade 
de discussão entre profissionais 
e interessados na relação entre 
educação e mídia.


