
Educação superior
     Ficam abertas até 1º de dezem-
bro as inscrições para o curso In-
ternacionalização da Educação 
Superior, ofertado pelo Prof. 
Francisco López Segrera, docen-
te adjunto de Educação Superior 
Internacional Comparada na Cá-
tedra Unesco de Direção Univer-
sitária da Universidade Politéc-
nica de Catalunha (UPC). Mais 
informações: www.ufc.br

     Faculdade de Educação
     (85) 3366 7676

Contação de histórias
Ainda estão abertas as inscri-

ções para Oficinas de Contação 
de Histórias que acontecerão de 
hoje (18) a quarta-feira (20), 
no   Curso de Biblioteconomia  
da UFC (Av. da Universidade, 
2762, Benfica - CH II, sala 16, 2° 
andar). O facilitador é Júlio Du-
arte, graduando do curso. A taxa 
é de R$ 5,00. O interessado deve 
enviar nome para o e-mail julio-
duarteufc@gmail.com.

     Júlio Duarte
            (85) 8769 4355

Pré-vestibular  e ENEM
O  programa Pré-Vestibular 

do Centro de Ciências da UFC 
continua inscrevendo para o cur-
so preparatório para o ENEM 
2014. São ofertadas 400 vagas e 
podem se inscrever estudantes 
que estejam concluindo ou te-
nham concluído o ensino médio.  
O interessado deve comparecer  
das 15h às 19h, no  bloco 902 do 
Campus do Pici (Av. Mister Hull, 
s/n, Pici).

     Pré-Vestibular  do CC 
     (85) 3366 9780 

Festival UFC de Cultura, aberto ao público, começa hoje
Com o tema Multiculturalismo e Raízes, a edição 2013 do Festival UFC de Cultura 

começa hoje (18) e continua até a próxima sexta-feira (22). O programa envolve ati-
vidades artísticas e acadêmicas contemplando música, literatura, dança, teatro, cinema 
e artes plásticas, espalhadas nos diversos equipamentos culturais da UFC.  Este ano,  
toda programação musical será  na Concha Acústica da Reitoria com gêneros para to-
dos os gostos: clássico, blues, samba, MPB, jazz, ritmos populares e brega. Hoje, na 
noite de abertura, entre as atrações está Lídia Maria, lançando seu CD de estreia, Alma 
leve.  Além dos shows, o público poderá participar de oficinas, lançamentos de livros, 
mostra de cinema, exposições, palestras e seminários.  A programação detalhada está 
disponível no site www.festivalufcdecultura.ufc.br.

      Assessoria de imprensa do Festival
      (85) 3366 7331 e 3366 7319

Progep oferece workshops sobre prevenção ao uso de drogas
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC oferece às unidades acadêmicas da 

Universidade atividades de prevenção ao uso de álcool e outros entorpecentes por 
meio do “Workshop sobre Drogas de Abuso: Conhecer para Prevenir”.  As unidades 
que desejarem realizar o evento podem solicitar à Progep a partir de hoje (18).  A ação 
é promovida pela Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho (Coqvt) daquela  
Pró-Reitoria, que desenvolve o Programa de Prevenção e Acompanhamento dos Ser-
vidores com Problemas de Álcool e Drogas. Os pedidos podem ser agendados com a 
equipe da Divisão de Apoio Psicossocial da Progep pelos telefones (85) 3366 7887 e 
3366 7411 ou pelo e-mail diaps.progep@ufc.br. 

     Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
     (85) 3366 7887
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Marxismo e Educação
O III Colóquio Nacional Marxismo, 

Teoria Crítica e Filosofia da Educação, 
organizado pelo eixo de mesma deno-
minação, vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação Brasileira 
da UFC, será realizado de quarta (20) a 
sexta-feira (22), na Faculdade de Educa-
ção (Rua Waldery Uchoa, 1, Benfica). O 
tema do encontro é “Educação e crítica à 
pós-modernidade”. As inscrições de ou-
vintes podem ser feitas até o primeiro dia 
do evento no blog  marxismotcefilosofia-
daeducacao.blogspot.com.br. A taxa é no 
valor de R$ 5,00. 

    Comissão Organizadora
     (85) 3366 7680

             

Análise Fílmica 
O Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da UFC e a ADUFC pro-
movem, de 19 a 21 de novembro, a 2ª eta-
pa do curso A Análise Fílmica: Teorias e 
Métodos, com Philippe Dubois, profes-
sor da Universidade Sorbone-Nouvelle-
-Paris III. Ele é um dos principais pes-
quisadores da atualidade no campo da 
estética da imagem e da figura. Podem 
participar professores, estudantes e de-
mais pessoas interessadas em cinema. 
As atividades acontecerão no auditório 
da ADUFC (Av. da Universidade, 2346, 
Benfica).

     Pós-Graduação em Comunicação
     (85) 3366 7712


