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Coleção de palmeiras é patrimônio genético   

 Regional de Biologia
Inscrições abertas para o XX 

Encontro Regional de Estudantes 
de Biologia do Nordeste, progra-
mado para o período de 31 de 
março a 4 de abril, no Campus do 
Pici. O evento é organizado pelo 
curso de Biologia da UFC. Mais 
informações podem ser obtidas no 
site http://erebneufc.blogspot.com. 

 Para estrangeiros

 

 Educação Ambiental
Até  5 de abril ficam abertas 

inscrições para o I Congresso de 
Educação Ambiental Aplicada e 
Gestão Territorial, que acontece 
de 22 a 24 de abril. A iniciativa é 
do Laboratório de Climatologia 
e Recursos Hídricos do Depar-
tamento de Geografia da UFC.  
Outras informações: 3366.9856.  

UFC oferece cinco vagas para professor 
Estão reabertas, até 23 de 

março, inscrições para seleção 
de professor substituto para a 
Faculdade de Farmácia, Odon-
tologia e Enfermagem da UFC. 
A  vaga é para o Departamento 
de Clínica Odontológica, setor 
de estudo Odontologia Orto-
dôntico-Pediátrica I / Odontolo-
gia Ortodôntico-Pediátrica II.

O curso de extensão “Portu-
guês e cultura brasileira para fa-
lantes de outras línguas” inscreve 
interessados até 31 de março, pelo 
e-mail plip@ufc.br. O curso acon-
tece de 5 de abril a 17 de junho, de 
segunda a quinta-feira, das 18h às 
20h, no bloco didático do Curso 
de Letras, no Centro de Humani-
dades. Fone: 3366.7608.

Até 15 de abril, as  inscrições 
abertas são para o concurso que 
selecionará professor adjunto. 
São ofertadas quatro vagas, duas 
destinadas ao Centro de Ciências 
e duas ao Centro de Ciências 
Agrárias, no Campus do Pici. 
Os editais estão no site:  www.
srh.ufc.br/editais.htm. Contato: 
3366.7407

Casa de José de Alencar aberta a eventos 
Com a revitalização da Casa 

de José de Alencar, equipa-
mento cultural da UFC, os dois 
auditórios estão disponíveis 
para a realização de seminários 
e palestras. A Direção da Casa 
está promovendo uma campa-
nha para otimizar a utilização 
daqueles espaços por parte da 

comunidade universitária. Um 
dos auditórios tem capacidade 
para 150 pessoas e o outro para 
50. “Estão climatizados e con-
tam com equipamentos”, infor-
ma o Direitor da CJA, Prof. João 
Arruda. As unidades da UFC 
que desejem promover eventos 
podem ligar para  3229.1898.

 Influenza A
Oportunidade para esclarecer 

dúvidas: O infectologista Rober-
to Justa Neto, professor da Facul-
dade de Medicina da UFC, fará 
hoje (22) a palestra “Influenza A: 
aspectos epidemiológicos e in-
formações sobre a vacina”. Será 
às 11h, na Sala C da Biblioteca 
do Campus de Porangabuçu. 

A Fazenda Raposa, perten-
cente à Universidade Federal 
do Ceará, possui uma das 
maiores coleções de palmei-
ras do mundo, com 18 espé-
cies e centenas de híbridos, 
que constitutem inportante 
patrimônio genético.

Para garantir a preserva-
ção da Fazenda, situada no 
município de Maracanaú,  a 
Administração Superior da 
UFC criou  uma comissão, 
coordenada pelos professores 
Antonio Esmeraldo Bezerra e 
Roberto Takane, do Departa-
mento de Fitotecnia do Cen-
tro de Ciências Agrárias. 

As primeiras providências 
da comissão incluem a colo-

cação de cerca e de um portão 
na propriedade e a recuperação 
das vias que cortam a área de 
147 hectares. Além disso, será 
reforçada a segurança no local 
para evitar depredação e roubo 
de madeira.

O Prof. Esmeraldo Bezerra 
informa que a Fazenda guarda 
um patrimônio genético de 
importância mundial. Entre 
as palmeiras nativas e exóti-
cas lá existentes estão não só 
a carnaúba - árvore símbolo 
do Ceará - mas espécies de 
outros países, como Cuba e 
Vene-zuela. “Todas adultas e 
produzindo”, diz. A Fazenda é 
base para atividades de gradu-
ação, pesquisa e extensão.


