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 Culturas juvenisPrograma UFCTV passa por repaginação

O Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Psicanálise e 
Saúde (NEPPS), projeto de 
extensão vinculado ao Setor 
de Psicologia do Hospital Uni-
versitário Walter Cantídio, da 
UFC, inscreve até 10 de abril.  
Podem inscrever-se psicana-
listas, estudantes (a partir do 
7° semestre) e profissionais 
de Psicologia e Medicina. 
Contato: (85) 3366.8230.  Farmácia comercial

O Programa UFCTV, veí-
-culo da Coordenadoria de 
Comunicação Social e Ma-
rketing Institucional, estreou, 
no último domingo (18) novos 
cenários, vinhetas e identidade 
visual. A mudança pode ser 
vista na reprise da atração, que 
vai ao ar hoje (20), à 19h30min, 
na TV Ceará. É a terceira vez 
que o programa passa por uma 
reformulação desde que entrou 
no ar, em 2007. 

De acordo com a equipe 
responsável pelas transforma- Professores da rede pública 

de educação básica  podem fazer  
inscrições para o Programa UFC 
de Formação Continuada até o 
dia 30 de março na secretaria do 
Núcleo Humanas/UFC (Anexo 
do Instituto UFC Virtual, Térreo 
do prédio da Biblioteca Central, 
no Campus do Pici). O atendi-
mento é das 9h às 12h e das 14h 
às 17h. Mais informações no site 
www.virtual.ufc.br/humanas e 
pelo fone (85) 3366 9032.

ções, tudo foi pensado para dar 
mais modernidade ao veículo 
e deixá-lo  antenado com o es-
pírito de crescimento da UFC. 
Além de um slogan (“A Uni-
versidade passa aqui”), outras 
ações foram a criação de nova 
logomarca e personalização dos 
perfis do Programa UFCTV no 
Facebook e no Twitter.

A atração é veiculada aos do-
mingos, às 12h30min, enquanto 
a reprise é exibida às terças. 
Também é possível assistir pelo 
portal www.ufc.br.

Projeto CASa promove palestras nesta terça
A Comunidade de Apren-

dizagem Significativa - CASa 
realiza hoje (20) no Auditório 
da Pró-Reitoria de Graduação 
da UFC, no Campus do Pici 
duas palestras.

Às 16h, o professor da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro e Ph.D. em Física pelo 
Massachusetts Institute of Te-

Estão abertas até 26 de mar-
ço inscrições para o curso de 
Farmácia Comercial. Interes-
sados podem inscrever-se no 
endereço www.wix.com/farma-
ciacomercial/curso. A iniciativa 
é da Comissão de Formatura 
da turma 2012.1 de Farmácia 
da UFC, em parceria com o 
Conselho Regional de Farmá-
cia e Farmácias Pague Menos. 
Contato: (85) 8852 7617.

O Departamento de Ciên-
cias Sociais da UFC promove 
aula inaugural com a palestra  
“Antropologia das Culturas 
Juvenis”, a ser ministrada apelo 
professor livre da Universidade 
de São Paulo, José Guilherme 
Cantor Magnan. Será hoje (20) 
às 10h, no Auditório Luiz de 
Gonzaga, no Centro de Hu-
manidades III (Av. da Univer-
sidade, 2995 – Benfica). Mais 
informações: (85) 3366.7415

Psicanálise

 Formação continuada

chnology (MIT), Cláudio Lenz 
Cesar faz a palestra-inaugural da 
CASa de Ciências. 

A partir das 19h30min, a 
professora da Universidade Fe-
deral de Alagoas, Nadir Nóbrega, 
realiza a aula-espetáculo “Signi-
ficados simbólicos do universo 
mítico para as criações: a cultura 
dos orixás”.

O Programa de Extensão 
GEPPELE (Grupo de Estudos 
e Pesquisas sobre Práticas de 
Ensino de Formação de Pro-
fessores de Língua Espanhola) 
recebe inscrições até o dia 22 
para o Fórum Permanente de 
Debates. Interessados podem 
comparecer à Secretaria do 
Departamento de Letras Es-
trangeiras (Av. da Universi-
dade, 2683 - Benfica).

Espanhol


