
Dia da  Criança
A Casa de José de Alencar 

(CJA), em parceria com o Museu 
da Criança e do Brinquedo (MIB), 
vai promover no Dia da Criança, 
12 de outubro, uma manhã de di-
versão e cultura. O projeto Brin-
cando no Museu oferecerá, das 8h 
às 13h, às crianças brincadeiras e 
jogos, visitação às dependências da 
CJA, contação de história, feirinha 
de livros infantis, oficina de confec-
ção de pipas, shows de palhaço e de 
música infantil. As atividades são 
gratuitas.   

     Casa de José de Alencar
     (85) 3229 1898

Inscrições: corrida
Até a próxima quarta-feira (9), 

ficam abertas inscrições para a V 
Volta ao Campus, que acontece 
em 20 de outubro, no Campus do 
Pici,  como parte das atividades da 
Semana do Servidor da UFC. Os 
interessados podem se inscrever 
pelo site www.chiptiming.com.br. 
A taxa de inscrição é no valor de R$ 
24,00.

      Elízio Cartaxo 
     (85) 3366 7412

O Mestre, no Cine Freud
O Cine Freud, projeto de ex-

tensão vinculado ao Laboratório 
de Psicanálise da UFC,  exibe na 
próxima quarta-feira (9) o filme O 
mestre, de Paul Thomas Anderson. 
Será às 14h, na Casa Amarela Eusé-
lio Oliveira (Av. da Universidade, 
2591, Benfica). Em seguida, haverá 
debate com o psicanalista Ronald 
de Paula. Entrada: 1 kg de alimento 
não-perecível.

       Laboratório de Psicanálise
     (85) 3366 7727

 Consuni aprova  oferta de 50%  de vagas para cotas na UFC 
O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Ceará aprovou na 

última sexta-feira (4) a resolução definindo a oferta, a partir de 2014, de 50% de suas va-
gas (por curso e turno) a alunos que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública em 
cumprimento à Lei nº 12.711/2012, do governo federal. As demais 50% das vagas perma-
necem disponíveis para ampla concorrência. De acordo com o Decreto nº 7.824/2012, da 
Presidência da República, as instituições públicas federais de nível superior têm até agosto 
de 2016 para a implantação total do sistema de cotas – válido inicialmente por 10 anos, 
desde agosto de 2012. A partir de 2014, todas devem ofertar, no mínimo, 25% de suas va-
gas para estudantes oriundos integralmente do Ensino Médio público. A UFC, no entanto, 
optou por antecipar a reserva de 50% de suas vagas já no próximo processo seletivo. Todos 
os detalhes sobre a medida adotada pela UFC, explicados inclusive com infográfico, estão 
no site www.ufc.br.

       Pró-Reitoria de Graduação
      (85) 3366 9410

  Boaventura de Sousa fará conferência na Concha Acústica da UFC
O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, um dos mais importantes pensado-

res contemporâneos, fará a conferência de abertura do  Encontro Internacional de Ecologia de 
Saberes – Construindo o Dossiê Sobre os Impactos dos Agrotóxicos na América Latina. Será 
no próximo dia 22, às 18h,  na Concha Acústica da UFC. Em seguida , lançará o livro Direitos 
humanos e desenvolvimento. O Encontro Ecologia dos Saberes, organizado pela Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), com apoio da UFC, terá atividades também na Casa de 
José de Alencar. O núcleo Tramas-UFC e o grupo de pesquisa do Movimento 21 de abril, or-
ganizam uma visita de campo na Chapada do Apodi. Inscrições:  saudecampofloresta.unb.br/

      Pró-Reitoria de Extensão
      (85) 3366 7452
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Ópera nordestina
O Reitor Jesualdo Farias recebeu, na última se-

mana, o projeto gráfico do livro que conterá a ceno-
grafia e figurinos da ópera popular ”Moacir das sete 
mortes ou a vida desinfeliz de um cabra da peste”, so-
bre a formação do Ceará. A comissão formada pelo 
titular da Secult-Arte da UFC, Prof. Elvis Matos, 
pelo maestro do Coral da UFC, Prof. Erwin Scha-
der, pela cantora lírica Inês Mapurunga, pelo design 
gráfico Alexandre Santos e por Descartes Gadelha, 
autor dos croquis, pediu apoio do Reitor para a pu-
blicação do livro.  A ópera popular sobre a formação 
do Ceará foi idealizada, nos anos 1980,  pelo falecido 
sopranista Paulo Abel.

       Secult-Arte
      (85)  3366 7831

Dança no Teatro Universitário
Começa hoje (7), a partir das 19h, no Teatro 

Universitário Paschoal Carlos Magno, da UFC, o 
colóquio Olhares/Diálogo/Dança, promovido 
pela desCompanhia de Dança. O encontro aborda 
a filosofia contemporânea e a produção de conheci-
mento em dança. Entre os convidados está a filósofa 
Márcia Tiburi, professora da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie (SP) e colunista da revista Cult. 
Também esta semana, no Teatro, será apresentado, 
de 9 a 11, o espetáculo Feche os olhos para olhar, da 
desCompanhia de Dança, de Curitiba (PR), Prêmio 
Funarte Petrobras de Dança Klauss Vianna 2012. 
Entrada gratuita. 

        Rodrigo de Oliveira
      (85) 9621 9700

 

 


