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 Professor Temporário

 Diversidade Sexual

Labomar divulga o consumo ao beijupirá
 Acessibilidade na UFC

Acontece amanhã (9), 
a partir das 10h, a palestra 
“A atualidade da crítica à 
Economia Política”, a ser 
ministrada pelo Prof. Francisco 
José Soares Teixeira, da 
Universidade Regional do 
Cariri (URCA). A atividade, 
que acontecerá no Auditório 
Prof .  Geraldo Nobre,  é 
gratuita e promovida pelo 
Viès, Núcleo de Economia 
Política da FEAAC. 

Estão abertas inscrições, 
através do site www.perio-
dicos.capes.gov.br, para o 
treinamento regional  do Portal 
de Periódicos da Capes, que 
acontecerá nos dias 23, 24 e 
25 de agosto. A atividade, que 
também inclui palestras de 
editoras e sociedades científicas, 
faz parte da programação da V 
Maratona do Conhecimento, 
realizada pelo Sistema de 
Biblioteca da UFC.

Palestra na FEAAC

O Instituto de Ciências 
do Mar (Labomar) da UFC, 
em parceria com o Ministé-
rio da Pesca e Aquicultura, 
realiza, de 9 a 12 de agos-
to, evento de gastronomia 
sobre o peixe beijupirá. 
Haverá oficinas no Senac e 

Referência internacional na 
área de inclusão digital e cria-
dor do sistema Dosvox, o dou-
tor em Engenharia de Sistemas 
e Computação Antônio Borges 
realiza, quarta-feira (10), às 9h, 
palestra no auditório do Cen-
tro de Tecnologia (Bloco 170, 
Campus do Pici). O evento faz 
parte do Ciclo de Debates UFC 
Inclui e é aberto ao público. 
Contato: (85) 3366.7660.

menu degustação no Restau-
rante Coco Bambu - Frutos 
do Mar, onde serão obser-
vados os diversos modos de 
preparo e características cu-
linárias do peixe. A atividade 
integra pesquisa conduzida 
pelo Prof. Raúl Madrid.

Realiza-se quarta-feira (10), 
às 18h, no Auditório Rachel 
de Queiroz (Área 2 do Centro 
de Humanidades - Benfica), o 
debate “Diversidade Sexual e 
Comunicação”, com a presença 
do antropólogo e cientista social 
Marcelo Natividade, represent-
antes da ONG Fábrica de Ima-
gens e do Grupo de Resistência 
Flor do Mandacaru. 

Termina quarta-feira (10)  o 
prazo de inscrições de concur-
so público para sete vagas de 
professor temporário na UFC, 
distribuídas entre Centro de 
Ciências Agrárias, Centro de 
Tecnologia, Centro de Huma-
nidades e Instituto de Cultura 
e Arte. Todas as vagas exigem 
regime de trabalho de 40 horas 
semanais. Mais informações 
sobre os processos seletivos 
estão nos editais nº 199 e nº 
200/2011, que podem ser aces-
sados em www.srh.ufc.br/edi-
tais.htm.

Periódicos da Capes

A C o o r d e n a ç ã o  d o s 
Encontros Universitários 
2011 da Universidade Federal 
do Ceará informa que as 
inscrições para apresentação 
de trabalhos encerram-se no 
dia 15 de agosto. No site 
www.prppg.ufc.br/eu2011.
ufc.br, estão disponibilizados 
os editais dos EU-2011, maior 
evento de divulgação científica 
do Ceará, com milhares de 
apresentações de trabalhos 
acadêmicos. 

Os Encontros deste ano 
ocorrem, em Fortaleza, de 19 a 
21 de outubro; em Sobral, dias 

6 e 7 de outubro; em Quixadá, 
a 26 de outubro; e no Cariri, de 
25 a 27 do mesmo mês. 

Os Encontros abrangem 
sete modalidades: iniciação 
científica, pesquisa de pós-
graduação, iniciação à docência, 
práticas docentes, docência no 
Ensino Superior, extensão e 
experiências estudantis. No 
ano passado, foram mais de 
3.500 pôsteres, simpósios e 
comunicações orais. 

Mais informações sobre 
a inscrição e formatação de 
trabalhos podem ser obtidas no 
site do evento.

Inscrições para Encontros Universitários 


