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 Teatro de graça

 Ensaio da colação

MAUC inaugura Mostra do Cinquentenário 

Parabélum - 2a edição
O livro “Parabélum”, do 

Prof. Gilmar de Carvalho 
(UFC), em nova edição, será 
lançado amanhã, às 19h30min, 
pelo Armazém da Cultura, em 
sua sede (Rua Jorge da Rocha, 
154 – Aldeota). A obra é con-
siderada o mais expressivo 
romance publicado na década 
de 1970 no Ceará.

  EspecializaçãoA Pró-Reitoria de Gradua-
ção da Universidade Federal 
do Ceará já disponibilizou em 
seu site (www.prograd.ufc.br)
o formulário para inscrições 
de alunos da UFC que desejem 
trabalhar, como voluntários,  
na Feira das Profissões 2011, 
a ser realizada entre 3 e 5 de 
agosto, no Campus do Pici.

No mesmo endereço ele-
trônico, dirigentes de escolas 
de Ensino Médio das redes 
pública e particular também 
podem agendar visitas de 

A Mostra Cênica 2011.1 do 
Curso de Teatro do Instituto de 
Cultura e Arte da UFC vai até 
domingo (26) com encenação 
de trabalhos de alunos. Hoje 
(20), será apresentado “Studio 
Ópera”, às 19h, no Teatro  Uni-
versitário (Av. da Universidade, 
2210 – Benfica). Às 20h30min, 
no ICA Carapinima (Av. Cara-
pinima, 1615 – Benfica) a en-
cenação é do trabalho intitulado 
“Tem que andar pra ver”. Grátis. 
Saiba mais: www.teatro.ufc.br.

turmas de alunos. Na Feira, os 
pré-universitários conhecerão 
detalhes dos cursos de gradua-
ção oferecidos pela UFC. Nos 
estandes montados, os estu-
dantes universitários vão apre-
sentar seus cursos e esclarecer 
dúvidas dos visitantes.

Com o evento, a Pró-Re-
itoria de Graduação busca co-
laborar na escolha vocacional 
do pré-universitário, evitando 
a insatisfação do estudante com 
o futuro curso e, consequen-
temente, diminuindo a evasão.

Feira das Profissões 2011 abre inscrições 

Com a abertura de ex-
posição histórica e docu-
mental, quarta-feira (22), às 
19h, o Museu de Arte da Uni-
versidade Federal do Ceará, 
comemora oficialmente seus 
50 anos de criação. O ani-
versário é no dia 25, mas a 
comemoração foi antecipada 
por causa do feriado de Cor-
pus Christi.

De acordo com o Diretor 
do MAUC, Prof. Pedro Ey-

Até 30 de junho, ficam aber-
tas inscrições para a Especia-
lização em Tecnologias da Infor-
mação da UFC, com ênfase em 
Desenvolvimento de Software 
para a Web. O curso começa 
em agosto próximo. Os interes-
sados devem ter graduação e 
conhecimento equivalente ao 
Bacharelado em Computação. 
Mais informações estão no site 
www.lia.ufc.br/~eti.

Será lançado quarta-feira 
(22), às 19h, no SESC-Centro 
(Rua 24 de Maio, 692), em 
Fortaleza, o livro “Filosofia em 
Onze Atos”, organizado pelos 
professores Casemiro Campos 
e Érika Bataglia. Dentre os 
autores, estão egressos, pro-
fessores e servidores técnico-
administrativos da UFC. 

mar, a exposição reúne fotos, 
reproduções de documentos, 
paineis, textos explicativos  e 
obras dos chamados artistas 
fundadores, como Barrica, Al-
demir Martins, Floriano Teix-
eira, Estrigas e Nice Firmeza, 
Barbosa Leite e Vicente Leite.

Na ocasião, o Reitor da 
UFC, Prof. Jesualdo Farias, fará 
entrega da Medalha do Mérito 
Cultural à artista plástica He-
loísa Juaçaba. 

Livro de Filosofia O Cerimonial da UFC infor-
ma aos concludentes dos campi 
de Fortaleza, de 2011.1, que o 
ensaio geral da colação de grau 
será realizado hoje (20), às 18h, 
na Concha Acústica. O Ceri-
monial recomenda que todos 
os concludentes compareçam 
ao ensaio, pontualmente. Mais 
informações no portal www.ufc.
br e pelo fone (85) 3366.7313.


