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 Convite a artistasComeça hoje na UFC a Semana do Direito

A Gerência de Enfermagem 
dos Hospitais Universitários 
da UFC realizará a IV Jornada 
Científica de Enfermagem e o I 
Simpósio de Gerenciamento de 
Risco dos Hospitais Universitá-
rios – Enfermagem e Hemovi-
gilância. Será nos dias 16 e 17, 
respectivamente, na Sala C da 
Biblioteca de Ciências da Saú-
de, no Campus do Porangabuçu 
(Rua Alexandre Baraúna, 1019 
– Rodolfo Teófilo).  Direito Sindical

Começa hoje (14) e pros-
segue até 18 de maio a VII 
Semana de Direito da Uni-
versidade Federal do Ceará, 
A promoção do Centro Aca-
dêmico Clóvis Beviláqua traz 
a Fortaleza pesquisadores e 
profissionais da área jurídica 
de importância nacional para 
debaterem temas relevantes da 
atualidade. 

A palestra de abertura será 
feita pelo advogado da União 
Otávio Luiz Rodrigues Júnior, 
que falará hoje, às 19h50min, 
sobre “Relações paracontra-

 “Frida” (direção de Julie 
Taymor - 2002) é o filme a ser 
exibido na próxima quarta-feira 
(16), do Cine Freud. Projeto de 
extensão vinculado ao Labo-
ratório de Psicanálise da UFC. O 
projeto exibe filmes toda quarta, 
às 14h, na Casa Amarela Eusélio 
Oliveira (Av. da Universidade, 
2591 – Benfica). Mais informa-
ções no site www.psicanalise.
ufc.br/cinefreud.html.

tuais”. O Procurador-Chefe 
da Advocacia Geral da União, 
Roberto Carlos F. Oliveira, 
também participará do evento, 
no próximo dia 16, às 8h, em 
debate sobre “Lei Seca: aspec-
tos jurídicos”.

O evento ainda homenageia 
o Prof. Alexandre Rodrigues de 
Albuquerque, ex-Procurador do 
Estado do Ceará e ex-professor 
da Faculdade de Direito da 
UFC, falecido em 2010.

A programação completa e 
outras informações podem ser 
obtidas no portal: www.ufc.br.

Encontro reúne escritores norte-americanos 
Estão abertas inscrições, 

no blog http://eventoiwp.
blogspot.com.br, para en-
contro promovido pelo De-
partamento de Letras Es-
trangeiras da UFC, com os 
escritores norte-americanos 
Alan Heathcock, Alison 
Deming, Cornelius Eady e 

Encerram-se hoje (14) ins-
crições para o curso Direito 
Sindical: Formação e Qualifi-
cação de Lideranças Sindicais, 
resultado de parceria entre o 
Ministério Público do Trabalho 
no Ceará e o Grupo de Estudos e 
Defesa do Direito e do Processo 
do Trabalho da UFC. É grátis. 
Mais informações pelos fones: 
(85) 3462.3432 e 3462.3462.

Você é artista? Atua sozinho 
ou em grupo? Estão abertas 
inscrições para instrumentistas, 
músicos, cantores, grupos tea-
trais e musicais que desejem se 
apresentar na Quinta Cultural 
FEAAC, promoção da Facul-
dade de Economia, Adminis-
tração, Atuária, Contabilidade 
e Secretariado Executivo da 
a UFC, que acontece sempre 
na última quinta-feira do mês. 
Saiba mais no blog do projeto: 
http://feaaccultural.wordpress.

 Cine Freud

Mary Ruefle. O evento inte-
gra o projeto  “Contemporary 
Voices in American Litera-
ture”, com apoio da Embaixa-
da dos Estados Unidos. Será  
quarta-feira (16), 14h, no Au-
ditório Rachel de Queiroz (Av. 
da Universidade, 2762 - Benfi-
ca). Sem tradução simultânea.

Enfermagem
Servidores docentes e téc-

nico-administrativos,bem 
como estudantes ligados aos 
convênios PEC-G e PEG-PG, 
da UFC, poderão solicitar, de 4 
a 8 de junho,  vagas no Semes-
tre I do Curso Básico das Ca-
sas de Cultura Estrangeira da 
UFC, para o semestre 2012.2. 
O formulário de inscrição e 
outras informações já podem 
ser acessados em: www.casas-
deculturaestrangeira.ufc.br.

Casas de Cultura


