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Prossegue até o próximo dia 20 
a exposição “Mulheres Científicas: a 
biblioteca como fonte de inspiração”. 
A mostra pode ser visitada de 8h às 
17h, na Biblioteca Rui Simões de 
Menezes, do Labomar. Foi montada 
em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher, 8 de março. 

 Coral: seleção

Núcleo vai reunir pesquisas sobre lubrificantes

 

A UFC e a Associação Técni-
co-Científica Engenheiro Paulo 
de Frontin, vinculada ao Centro 
de Tecnologia da UFC, assina-
ram contrato com a Petrobras 
para a construção do Núcleo de 
Pesquisas em Lubrificantes Prof. 
Ícaro de Sousa Moreira. 

Maratona de Química

Missão da UFC à Universidade de Cabo Verde  

Mostra de fotos
A Casa de Cultura Alemã da 

UFC promove, até o próximo dia 
24, a exposição Contornos (Umris-
se), de Peter Werner Schulze, da 
Universidade de Mainz, Alemanha. 
A Casa fica na Av. da Universidade, 
2783. O apoio é do DAAD Brasil 
e Instituto Goethe. Horário: 9h às 
20h, de segunda a sexta-feira. 

 Mulheres e ciência

Na próxima quarta-feira (18) o 
Coral da UFC realiza audição para 
selecionar naipes de baixos. Será 
às 19h na sala de ensaio do Coral 
(Rua Paulino Barroso, 315 - Bloco 
III - Benfica). Haverá também en-
trevista com os regentes do Coral, 
professores Erwin Schrader e Elvis 
Matos. Outras informações no site 
www.coral.ufc.br.  

Projeto orienta criação de bibliotecas comunitárias
Terminou ontem (15), em 

Aquiraz, o primeiro seminário 
de sensibilização do projeto “Ler 
para Crer: Oficinas Itinerantes 
para Implantação de Bibliotecas 
Comunitárias nos Municípios 
Cearenses”. O projeto de exten-
são, vinculado ao Departamento 
de Ciências da Informação da 
UFC, é realizado em parceria 

com os governos municipal e 
federal. Segundo a Coordenadora 
do projeto, Profa Lídia Eugenia 
Cavalcante, os próximos seminá-
rios serão em Itaitinga (28 e 29 
de março) e Redenção (24 e 25 de 
abril). O Chefe do Departamento, 
Tadeu Feitosa, ressalta que as bi-
bliotecas serão “gestadas e geridas 
pelas próprias comunidades”.      

O Núcleo, a ser construído 
no Parque Tecnológico da UFC 
Campus do Pici, vai reunir todas 
as pesquisas sobre lubrificantes 
realizadas nos departamentos de 
Química e Engenharia Química. O 
idealizador do Núcleo foi o Reitor 
Ícaro Moreira, falecido em 2008.

Começam hoje (16) as inscri-
ções para a XII Maratona Cearense 
de Química. O evento quer avaliar 
os conhecimentos de Química dos 
estudantes de níveis Fundamental e 
Médio e revelar destaques na área. 
Os interessados podem comparecer 
à secretaria da Associação Brasi-
leira de Química - Regional Ceará 
ou no Departamento de Química 
Analítica e Fisico-Química - Bloco 
939 - térreo, no Campus do Pici.  

Comitiva liderada pelo Rei-
tor da Universidade Federal do 
Ceará, Jesualdo Farias, e o Vice, 
Henry Campos, estará de quinta-
feira (19) a domingo (22) em 
Cabo Verde.  A missão faz  parte 
do projeto de cooperação inter-
nacional em  Ciência, Tecnologia 
e Inovação entre pesquisadores 
da UFC e da Universidade do 
Cabo Verde, nas áreas de ciên-
cias básicas, engenharia e saúde, 
consideradas prioritárias.

Entre os compromissos, o 
grupo, que também inclui pró-
reitores, será recebido pelo Rei-
tor da Uni-CV, Antonio Correia 
e Silva. Na agenda, temas como 
mestrados em cooperação, pro-
jetos de pesquisa, programa de 
iniciação científica, apoio biblio-
gráfico e identificação de deman-

das de pesquisa e inovação na área 
de Engenharia e desenvolvimento 
de programas de extensão. Haverá 
também encontro com equipe do 
Ministério da Saúde e Ordem 
dos Médicos de Cabo Verde. Os 
assuntos envolvem formação de 
médicos residentes e identificação 
de demandas na área da saúde e 
desenvolvimento de programas 
de extensão.

Outra reunião é com a Ministra 
da Educação e Ensino Superior, 
Vera Duarte. Na pauta, formação 
de professores e olimpíadas de 
Português e Matemática. À dele-
gação também visitará a Ordem 
dos Engenheiros de Cabo Verde 
para uma conversa sobre forma-
ção de engenheiros, identificação 
de demandas de pesquisas e ino-
vação em engenharia. 


