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 Humanas

 Projeto CASa

Festa de Natal da UFC será quinta-feira, 16

Psicanálise
A Comissão Organizadora 

do VI Congresso Nacional de 
Psicanálise e do XV Encontro 
de Psicanálise da UFC está 
recebendo, até 4 de abril de 
2011, resumos de trabalho e 
propostas de mesa-redonda  
para o evento, que acontece 
de 26 a 28 de maio, em 
Fortaleza. Os trabalhos devem 
ser enviados para o e-mail: 
ufcfreud@terra.com.br.

  Embaixador

Será hoje (13), às 18h, na 
Concha Acústica da Reitoria, o 
ensaio geral da Colação de Grau 
dos concludentes dos cursos 
em Fortaleza. As solenidades 
oficiais de Colação de Grau, 
acontecerão de 20 a 22 de 
dezembro, sempre às 20h, na 
Concha Acústica da Reitoria. 
Mais informações com o 
Cerimonial da UFC pelo fone: 
(85) 3366.7313.

A  Universidade Federal 
do Ceará comemora o nas-
cimento de Cristo realizando 
mais uma edição do Auto de 
Natal, na Concha Acústica da 
Reitoria, no próximo dia 16. A 
montagem ganhou elementos 
modernos.

O Auto será encenado por 
um elenco de 16 atores, entre 
servidores técnico-adminis-
trativos, docentes e filhos de 
servidores, e subirá ao palco 
sob comando do diretor Fer-
nando Piancó. 

A programação natalina da  
Reitoria, que inclui apresen-
tação da Orquestra de Flautas 

A Comunidade de Coope-
ração e Aprendizagem Signi-
ficativa (Projeto CASa), da Pró-
Reitoria de Graduação da UFC, 
inscreve, até o dia 6 de fevereiro 
de 2011, para 100 vagas da for-
mação “Docência Integrada às 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação”. O professor in-
teressado deve indicar um estu-
dante de graduação. Contatos 
(85) 3366.9210.

O Núcleo Humanas da UFC 
realiza, no próximo dia 18, o 
seminário “Filosofia e Sociologia 
no Ensino Médio: por quê? Para 
quê?”. Será no Auditório Rachel 
de Queiroz (Av. da Universidade, 
2762, em Fortaleza), das 8h às 
17h. Um dos convidados é o Prof. 
Amaury César Moraes (USP), um 
dos articuladores para a volta des-
sas disciplinas ao Ensino Médio. 
Contato: (85) 3366 9032.

da UFC e outras atrações, será 
aberta, às 19h, pelo Reitor Jesu-
aldo Farias. O texto que inspira 
o Auto é de autoria de André 
Sousa Pimentel e Maria Rita 
Freire Costa, com adaptação de 
Fernando Piancó.

“Introduzimos, no início do 
Auto, fragmentos de diálogos 
da peça ´Esperando Godot´, de 
Samuel Beckett, e o elenco en-
tra com a ária de La Gioconda - 
Suicidio, na voz de Eva Marton, 
fazendo personagens/figuras 
sombrias, disformes e sem 
perspectivas, que carregam lixo 
nas roupas e nas suas vidas”, 
explica Fernando Piancó.

Programa UFC TV 
Domingo: 12h30min
Reprise: Terça-feira, 19h30min
TV Ceará - Canal 5

Um grupo de professoras 
dos campi da UFC em  For-
taleza, Sobral e Cariri obteve 
financiamento para o projeto 
“Como fazer da agricultura 
familiar uma gestão susten-
tável de negócios – aspectos 
ambientais e gerenciais”.

Projeto da UFC beneficia agricultura familiar 
O projeto beneficiará mais 

de 300 agricultores da região 
Norte do Estado. O edital foi 
lançado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e 
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq).

O Embaixador da Polônia no 
Brasil, Jaceb Junosza Kisielewski, 
esteve em visita à UFC, na última 
quinta-feira. Ele e o Reitor Jesualdo 
Farias conversaram sobre a possi-
bilidade de cooperação cultural 
entre a UFC e as universidades 
polonesas. A UFC iniciou no 
segundo semestre deste ano o 
ensino de polonês.

Colação de Grau


