
Casa de Cultura Alemã
Ampla programação mar-

ca a reinauguração da Casa de 
Cultura Alemã da UFC, na pró-
xima sexta-feira (13). Às 16h, 
será inaugurada a Sala de Leitura 
Prof. Raimundo Benício Filho; 
às 17h,    o Grupo Teatro Máqui-
na, sob direção de Fran Teixeira, 
apresenta “Berlim – Imagens de 
uma Metrópole”, leitura cênica 
de textos de autores brasileiros, 
como João Ubaldo, Rubem Fon-
seca e Ignácio de Loyola Bran-
dão, que viveram na Alemanha.  
Em seguida, será lançado o livro 
Casa de Cultura Alemã-UFC 
(1962-2012), organizado pelas 
professoras Adelaide Gonçalves 
e por Marcela Teixeira, coorde-
nadora do Memorial da UFC. 
Às 18h30min, o grupo Deutsch 
Bossa Nova faz show com par-
ticipação do violonista Andreas 
Von Der Heyden. 
   Profa. Ute Hermanns 
              (85) 3366 7455

Aquisição de livros
As  Coordenações dos Cur-

sos de Graduação da UFC po-
dem apresentar, até sexta-feira 
(13), suas propostas visando à 
atualização do acervo bibliográ-
fico das suas bibliotecas. As re-
gras estão definidas no Edital nº 
01/2013 do Programa Especial 
de Atualização dos Acervos de 
Biblioteca. As propostas devem 
ser entregues em CD na sede da 
Biblioteca Universitária (Cam-
pus do Pici) até às 17h e enviadas 
por e-mail (bu.compras@ufc.br) 
até às 23h do prazo final.

       Biblioteca Universitária
               (85) 3366 9506 

Mostra de Cinema e Direitos Humanos começa hoje; grátis
Começa hoje (9), às 18h, na Casa Amarela Eusélio Oliveira (Av. da Universidade, 

2591 –  Benfica), em Fortaleza, a Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do 
Sul. O evento, realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica, em parceria com o Ministério da Cultura, prossegue até o dia 14, com a exibição 
de  38 filmes. A programação, gratuita, divide-se em Mostra Competitiva de longas, 
médias e curtas-metragens, em que o público elege os melhores filmes através de vo-
tação, Mostra Homenagem  Vladimir Carvalho e Mostra Cinema Indígena, além de 
Programação Especial.   A Mostra circula pelas 27 capitais brasileiras e interior do País, 
em mais de 600 pontos extras de exibição. Inclusão das pessoas com deficiência, diver-
sidade sexual, preconceito racial, direito ao trabalho digno são temas nos filmes.

     Casa Amarela Eusélio Oliveira
     (85) 3366 7772 / 3366 7773

Prazo aberto: sugestões sobre mudanças  na carreira docente 
A Administração Superior da UFC informa que está aberto, até março de 2014, 

o prazo para que a comunidade acadêmica envie sugestões, críticas e comentários 
às minutas de resoluções que tratam de progressão funcional, regime de trabalho e 
avaliação docente. As resoluções regulamentam a Lei nº 12.772/12, que estrutura o 
Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Superior.  O documento pode ser acessado 
na íntegra no site do Governo Federal (is.gd/H5sUF8). A discussão acadêmica vem 
sendo realizada desde junho por comissão que teve o apoio de especialistas jurídicos 
da Universidade.  Em outubro, a Comissão apresentou as minutas das resoluções para 
avaliação da comunidade. 

     Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC
     (85) 3366  7332
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Geografia: 50 anos
Na próxima quinta-feria (12), o De-

partamento de Geografia da UFC ence-
cerra as comemorações alusivas aos 50 
anos do Curso de Geografia da UFC. A 
solenidade será às 14h, no Auditório do 
Centro de Ciências (Campus do Pici, 
bloco 902). No programa, descerramen-
to de placa, homenagens a professores, 
servidores e alunos, realização da pales-
tra “O Ceará e a Geografia” pelo profes-
sor aposentado, formado da primeira 
turma do Curso de Geografia, Marcos 
José Nogueira de Souza. No final, haverá 
confraternização.
            Prof ª Adryane Gorayeb 

     (85) 3366 9855

Políticas públicas em debate 
O Observatório de Políticas Públi-

cas da UFC prossegue com o ciclo de 
seminários temáticos, sempre a partir 
das 18h20min, no auditório da Reitoria 
(Campus do Benfica).  Amanhã (10), o 
tema será Conflitos Urbanos, com o de-
bate sobre “Áreas verdes e mobilidade 
humana-urbana em Fortaleza”. Na quar-
ta-feira (11),  o seminário tem foco na 
violência com o debate sobre  o “Direito 
à educação e erradicação do trabalho in-
fantil: políticas públicas para criança no 
Ceará”. Mais detalhes no site www.ufc.br.

     Prof. Fernando Pires
     (85) 3366 7822


