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Com a presença do Ministro 
da Secretaria Especial de Aqui-
cultura e Pesca da Presidência 
da República, Altermir Grego-
lim, será aberto amanhã (7), às 
19h, no Sebrae-CE, o seminário 
Cadeia Produtiva da Lagosta: 
Caminhos e Desafios.  A promo-
ção é da SEAP e do Instituto de 
Ciências do Mar da UFC.  

 In corpóreo no MAUC 

UFC firma convênios no Cariri

Até o próximo dia 17  fica 
em cartaz no Museu de Arte da 
UFC a exposição In Corporeo. A 
mostra reúne trabalhos de fotó-
grafos, cineastas, videomakers, 
performers e artistas visuais. O 
evento antecipa a programação 
do I Encontro Internacional de 
Imagem Contemporânea, a ser 
aberto dia 12 de abril, no Theatro 
José de Alencar. A promoção é 
do Mestrado em Comunicação e 
Especialização em Audiovisual e 
Meios Eletrônicos do ICA/UFC. 

O Departamento de Ciências do 
Solo, do Centro de Ciências Agrá-
rias, inscreve até quarta-feira (8) 
candidatos a uma vaga de professor 
substituto. É para o setor de estudo 
Solos. Acesse o edital no site: www.
srh.ufc.br/editais.htm.  

 Professor substituto

Seminário discute cadeia produtiva da lagosta 

Será nesta terça-feira (7), às 
19h, na Igreja do Carmo, a missa 
de sétimo dia do artista plástico 
Francisco Nogueira da Silva, o 
Nogueira. Ele  foi funcionário 
do Curso de Arquitetura da UFC 
e faleceu na tarde da última quar-
ta-feira (01), aos 68 anos, de cân-
cer. Pintor de temas populares, 
deixou uma obra marcada pela 
celebração da cultura nordestina. 
Em seus quadros, cenas de rei-
sados, festas juninas e folguedos 
infantis.

Missa para Nogueira

O encontro prossegue até quin-
ta-feira (9), no Condomínio Espi-
ritual Uirapuru (CEU), na Av. Al-
berto Craveiro, 2222, bairro Dias 
Macedo. Pescadores, armadores 
e estudiosos vão conhecer experi-
ências e modelos de outros países 
e debater quetões para tornar a 
lagosta cearense mais competitiva 
no mercado internacional.

 Artigos científicos
O IV Simpósio de Engenharia 

de Produção do Nordeste (Sepron) 
recebe, até 16 de junho, artigos 
científicos de pesquisadores e es-
tudantes,  a serem apresentados no 
evento. O Sepron será realizado de 
3 a 5 de setembro, em Fortaleza. 
Inscrições e mais informações no 
endereço: www.seprone.ufc.br. 

 Mostra de fotos
“Introspecções” é o tema da 

exposição dos concludentes do 
curso de férias de fotografia da Casa 
Amarela Eusélio Oliveira. Pode ser 
visitada até 4 de maio, de 8h às 18h, 
no Centro Cultural Oboé-Anexo 
(Rua Almirante Barroso, 734 - loja 
4, Praia de Iracema).  

A  Associação de Técnicos de 
Nível Superior da UFC se integra à 
organização do VI Fórum Técnicos 
de Nível Superior das Instituições 
Federais de Ensino. O evento acon-
tece dias 23 e 24 deste mês no au-
ditório da Reitoria. No último dia 
27, a diretoria da ATENS/UFC e a 
comissão de técnicos de nível su-
perior foram recebidas pelo Reitor 
Jesualdo Farias. Elas entregaram 
cópia da ata de criação da ATENS 
e convite para o Reitor participar 
do Fórum. 

Nível superior

O Reitor da UFC, Jesualdo Fa-
rias, estará quarta-feira (8),  no 
Cariri, onde participa de reuniões 
e assinatura de convênios. Às 9h, 
na sede do curso de Medicina, em 
Barbalha, o Reitor firma convênio 
de cooperação com a Prefeitura 
municipal. Em seguida, recebe, da-
quela Prefeitura, a doação do Solar 
Maria Olímpia. O histórico prédio 
vai sediar o Centro de Pesquisas do 
Semi-Árido. 

Ao meio-dia, em Juazeiro, par-
ticipa de reunião com coordenado-
res de cursos do Campus da UFC 
na  região. Às 15h, no Crato, com 

o Reitor da Universidade Regional 
do Cariri, Plácido  Cidade Nuvens, 
assina convênio de apoio interins-
titucional. O primeiro passo é a reali-
zação de um curso de especialização 
na área de Geologia.

Às 17h30min, em Juazeiro, Je-
sualdo se encontra com o Prefeito 
Manuel Santana para assinatura de 
convênio com a Prefeitura do muni-
cípio. O acordo contempla as áreas 
técnica, científica e administrativa, 
formação de recursos humanos e 
prestação de serviços de saúde. Hoje 
o Reitor e o Vice participam, em 
Brasília, de reunião da Andifes. 


