
Seminário: América Latina
   O seminário Processos de 
mudança na América Latina: O 
Desafio da Integração acontece-
rá na próxima sexta-feira (5), a 
partir das 9h. O evento é aberto 
ao público e não exige inscrições 
prévias. A iniciativa é da Pró-
-Reitoria de Extensão, do Depar-
tamento de Ciências Sociais da 
UFC, da Rupal, Banco do Nor-
deste e ADUFC-Sindicato.
            Coord. de Extensão-Benfica
            (85) 3366 7354

Cinema alemão
A Casa de Cultura Alemã da 

UFC, em parceria com o Sindica-
to dos Docentes das Universida-
des Federais do Estado do Ceará 
(ADUFC-Sindicato) e do Insti-
tuto Goethe, realiza nos dias 18 e 
19 de setembro a primeira edição 
do Projeto Janelas –  Cinema na 
ADUFC, destacando o trabalho 
do realizador alemão Harun Faro-
cki, falecido em julho deste ano. A 
programação está em www.ufc.br.

.    Ute Hermanns
    (85) 3214 4032

Construção enxuta
O Grupo de Pesquisa e 

Assessoria em Gerenciamen-
to da Construção da UFC está 
com inscrições abertas para o 
VI Seminário Internacional so-
bre Construção Enxuta (CO-
NENX),  até o dia do evento, 
que ocorrerá nos dias 25 e 26 de 
setembro, no Auditório Waldyr 
Diogo da Federação das Indús-
trias do Ceará (Av. Barão de Stu-
dart, 1980, Aldeota).

     Ass. de Imprensa do evento
    (85) 3261 1111

Seara da Ciência oferta cursos grátis para alunos da rede pública
A Seara da Ciência, espaço de divulgação científica da UFC, recebe inscrições até 

o próximo dia 5 para cinco cursos, com duas turmas de cada. São eles: Química (25 
vagas por turma), Física (25 vagas por turma), Biologia (30 vagas por turma), Ma-
temática (40 vagas por turma) e Astronomia (40 vagas), todos com duração de 30 
horas. Podem se inscrever alunos do ensino médio da rede pública. Os interessados 
devem comparecer à sede da Seara da Ciência (Rua Dr. Abdênago Rocha Lima, s/n, 
Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra), das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h. 
Para a inscrição é necessário apresentar a carteira de estudante ou declaração de ma-
trícula da escola. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. Se houver vagas 
remanescentes, a Seara aceitará inscrições de alunos de escolas privadas. Outras infor-
mações estão no site www.seara.ufc.br.  

    Gabinete do Reitor 

UFC oferece curso de Vigilância em Saúde do Trabalhador
O I Curso Teórico-Prático de Vigilância em Saúde do Trabalhador na Atenção Pri-

mária em Saúde, projeto de extensão da UFC, está com inscrições abertas até a pró-
xima sexta-feira (5). O curso é destinado prioritariamente a profissionais da atenção 
primária em saúde e alunos de graduação nas áreas da saúde e afins. As aulas terão 
início em 11 de setembro, com encontros presenciais sempre às quintas-feiras, das 
14h às 18h, no auditório do Curso de História, no Centro de Humanidades II (Av. da 
Universidade, 2602). As inscrições são gratuitas, e a lista dos candidatos selecionados 
será divulgada no próximo dia 8. A ficha de inscrição e outras informações estão dis-
poníveis no site http://vigilanciaemsaudeo.wix.com/curso-visat. 

     Prof. Marcelo Ferreira
      (85) 3366 8645
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Teatro Universitário
Amanhã (2) e nos dias 4, 5, 11 e 12 

deste mês, sempre às 20h, o Teatro Uni-
vesitário Paschoal Carlos Magno apre-
senta o espetáculo Gauche. Trata-se de 
um trabalho solo do ator Cícero Teixei-
ra, que também assina a direção. A peça 
é baseada na dramaturgia dos poemas 
de Carlos Drummond de Andrade.  Ao 
longo deste mês, o Teatro Universitário 
apresentará mais peças de teatro, shows 
musicais e de sapateado. Ingressos po-
dem ser reservados através do e-mail 
ingresso@pavilhaodamagnolia.com.br.   
Confira a programação em www.ufc.br.

     Michell Barros
     (85) 3366 7832

Colóquio de Semiótica
Prosseguem abertas as inscrições 

para o III Colóquio Cearense de Semi-
ótica, que acontece nos próximos dias 
11 e 12, no Auditório José Albano (Av. 
da Universidade, 2683 – área 1 do Cen-
tro de Humanidades, Campus do Ben-
fica).  A organização é do Grupo de Es-
tudos Semióticos da UFC (Semioce). 
As inscrições podem ser feitas presen-
cialmente, no Departamento de Letras 
Vernáculas da UFC (bloco didático do 
Curso de Letras, na área 1 do CH), ou 
pelo site do evento (http://semioce.
wix.com/inscricoes).

    Semioce
     (85) 3366 7624


