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 Ampliação da Faced

    

 Pesquisa em História

A Pró-Reitoria de Extensão da 
UFC está com inscrições abertas 
para o colóquio internacional Eco-
nomia, Cultura e Gestão Chinesas, 
que acontece de 30 de setembro a 
2 de outubro. As atividades se re-
alizarão na Câmara de Dirigentes 
Lojistas, Sebrae e UFC. Informa-
ções: 3366.7808 / www.ufc.br. 

Seminário debate FIB-Felicidade Interna Bruta

Mais R$ 4,2 mi para a infraestrutura da UFC

Maratona: Biblioteca
Começa hoje (28) e prossegue 

até 2 de outubro a III Maratona 
do Conhecimento da Biblioteca 
Universitária da UFC. Os inscri-
tos conhecerão o Portal de Peri-
ódicos da Capes, a Biblioteca de 
Teses e Dissertações, livros ele-
trônicos e muito mais. O evento 
acontece nas bibliotecas de Ciên-
cia e Tecnologia (Pici), Ciências 
Humanas (Benfica) e Ciências da 
Saúde (Porangabuçu). 

A Faculdade de Educação da 
UFC inaugura quarta-feira (30), às 
18h30min, mais um  bloco didáti-
co. O prédio de dois andares tem 
seis salas de aula climatizadas com 
capacidade para 60 alunos, cada. 
Custou R$ 1 milhão. Deste total, 
cerca de R$ 350 mil foram prove-
nientes do CT-Infra e o restante de 
recursos da própria UFC.

“Novos paradigmas de desen-
volvimento: Felicidade Interna 
Bruta (FIB)” é o tema do Semi-
nário que acontece hoje (28), das 
14h30min às 21h30min, no audi-
tório da Faculdade de Direito da 
UFC. O evento é aberto ao público, 
grátis, e os participantes receberão 
certificado emitido pela Pró-Reito-
ria de Extensão da UFC.

Os palestrantes são a coor-
denadora de FIB na América do 

As inscrições para apresentação 
de trabalhos e participação como 
ouvinte no VII Seminário de Pes-
quisa em História da UFC podem 
ser feitas até 9 de outubro. O evento 
ocorrerá de 4 a 6 de novembro, ten-
do como tema “Arquivos: História 
e Memória”. Contatos: 3366.7737. 
Veja também: www.história.ufc.br.

 Nucepec - 25 anos

 Colóquio: China

O Núcleo Cearense de Estudos 
e Pesquisas sobre a Criança (Nuce-
pec) realiza, de 30 de setembro a 2 
de outubro, o 5° Encontro Nucepec: 
Direitos Humanos, Infância e Ado-
lescência. O encontro, que marca os 
25 anos do Núcleo, será no Auditó-
rio Luiz de Gonzaga, do Departa-
mento de Ciências Sociais.

A Universidade Federal do 
Ceará obteve R$ 2.285.435,00 
do CT-Infra, Edital da Finan-
ciadora de Projetos (Finep) do 
Ministério da Ciência e Tecno-
logia, que disponibiliza recursos 
para melhoria da infraestrutura 
dos novos campi da instituição. 
R$ 1.260.930,00 estão destina-
dos à compra de equipamentos 
para o Campus do Cariri. O 
restante, R$ 1.024.501,00, será 
empregado na primeira etapa do 
prédio que abrigará laboratórios 
do Centro de Biotecnologia, 

Sul, psicóloga e antropóloga Susan 
Andrews; o economista e professor 
da PUC-SP Ladislau Dowbor; o 
Coordenador geral do Instituto de 
Políticas Públicas para o Cone Sul, 
Marcos Arruda; e o Coordenador 
da Rede Brasileira de Bancos Co-
munitários, Joaquim Melo.

A promoção é do Instituto Visão 
Futuro-CE e Banco Palmas, com 
patrocínio do BNB e apoio da UFC 
e Agência da Boa Notícia.

Estão abertas, até 23 de outu-
bro, inscrições para o Mestrado 
em Direito da UFC – turma 2010. 
São ofertadas 25 vagas, distribuí-
das entre as linhas de pesquisa “A 
tutela jurídica dos direitos fun-
damentais” e “A implementação 
dos direitos fundamentais e as 
políticas públicas”. O Edital está 
no site www.mestrado.direito.
ufc.br. Outras informações pelo 
fone: 3366.7850.

Mestrado em Direito

Tecnologia e Psicologia do Cam-
pus de Sobral.

Outros R$ 1.985.185,59 fo-
ram obtidos através do programa 
Pró-Equipamentos, da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes). O valor será aplicado nos 
cursos de mestrado e doutorado, 
em aquisição de equipamentos 
importados, para uso coletivo pe-
los programas de pós-graduação. 
Aparehos de raio-x e novas gaio-
las para o Biotério da UFC estão 
entre as compras.


