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 Semana do DireitoSecult-Arte abre Ano Paulo Abel na UFC

Estão abertas inscrições no 
site www.nucom.ufc.br para 
a conferência “Psicologia 
Comunitária Crítica”, a ser 
ministrada, em espanhol, pelo 
psicólogo Mark Burton, da 
Universidade Metropolitana 
de Manchester, na Inglater-
ra. Será quinta-feira (10), 
às 14h30min, no auditório 
Rachel de Queiroz,  do Cen-
tro de Humanidades (Av. da 
Universidade, 2762 - Benfica).

 Cursos na FEAAC

A Secretaria de Cultura 
Artística (Secult-Arte) da 
Universidade Federal do Cea-
-rá lança amanhã (8), às 19h, 
página na Internet em ho-
menagem ao cantor soprani  
cearense Paulo Abel do Nas-
cimento (1957-1992), um dos 
grandes nomes da cena lírica 
do Século XX. Será a primeira 
de uma série de atividades que 
comporão o Ano Paulo Abel.

O evento será no auditório 
da Reitoria, no Campus do 
Benfica. Além do lançamento 
do site www.pauloabel.com “Campo, ruralidades e ter-

ritorialidades: desafios para a 
Educação do Campo” é o tema 
agendado para o II Ciclo de De-
bates do Programa de Residên-
cia Agrária da UFC. O encontro 
será  quarta-feira (9) das 14h às 
16h, no Auditório da Zootecnia 
da UFC, no Campus do Pici. 
Mais informações pelo fone 
(85) 3366.9480 ou pelo e-mail 
residencia.agraria@ufc.br.

(disponível em breve), have-
rá exibição do documentário 
“Paulo Abel – Ombra Mai Fu”, 
de Gabriel Petter (diretor, aluno 
do Curso de Música) e Eduardo 
Pereira (codiretor), e apresenta-
ção do Coral da UFC.

Paulo Abel foi considerado 
um fenômeno do canto lírico  
por seu talento e timbre de voz 
único. Ele era, naturalmente, 
castrati, cantor capaz de atin-
gir a extensão plena das vozes 
femininas. Famoso, ele apoiou 
a educação musical de crianças 
e adolescentes pobres.

História lança livros sobre cultura e memória
O Programa de Pós-Gra-

duação em História Social, 
da UFC, lança os volumes 8 e 
9 da Coleção História Social 
(Edições Instituto Frei Tito de 
Alencar/Nudoc). Será quarta-
-feira (9), a partir das 17h, 
no Museu de Arte da UFC 
(MAUC). 

A Inova Empresa Júnior, da 
Faculdade de Economia, Ad-
ministração, Atuária, Contabi-
lidade e Secretariado Executivo  
(FEAAC), da UFC inscreve para 
os cursos “Oratória instrumen-
tal”, “Business English” e “Pre-
paratório para a Certificação 
CPA-10”. Alunos da FEAAC 
têm descontos na inscrição. 
Mais informações podem ser 
obtidas através do inova@ufc.
br ou pelo fone (85) 3366. 7829.

Até sexta-feira (11) ficam 
abertas inscrições para a VII 
Semana de Direito, promovida 
pelo Centro Acadêmico Clóvis 
Beviláqua, do Curso de Direito 
da UFC. A Semana ocorrerá de 
14 a 18 de maio. Podem par-
ticipar estudantes de todos os 
cursos que tenham interesse na 
área jurídica. Mais informações 
na página do evento http://www.
facebook.com/ViiSemanaDo-
DireitoUfc ou pelo fone (85) 
3366.7826.
 Educação do campo

Os novos livros são “Cultura  
e  Memória - “Os usos do passa-
do na escrita da História”, orga-
nizado pelos professores Régis 
Lopes e Antonio Luiz Macêdo 
e Silva Filho; e “Imaginário  e  
Cultura”, organizado pelas pro-
fessoras Aline Medeiros, Kênia 
Rios e Meize Lucas.

 Psicologia 
Até hoje (7), servidores do-

centes e técnico-administrati-
vos podem fazer inscrição para 
o minicurso “Alimentação 
Saudável em Busca da Quali-
dade de Vida”. O curso é pro-
movido pela Divisão de Apoio 
Psicossocial do Departamento 
de Desenvolvimento Humano 
da Superintendência de Recur-
sos Humanos da UFC. Mais 
informações pelos fones: (85)  
3366.7411 e 3366.7887.

 Alimentação e saúde


