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 Estatuto da Criança

 Enfermagem 

Lançados editais dos Encontros Universitários

Palestras enfocam mudanças climáticas globais
O Fórum Mundial SOS 

Clima Terra, em parceria com 
a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, com apoio 
da UFC, promoverá uma série 
de palestras sobre “Emergên-
cia climática, sustentabilidade 
e aquecimento global: di-
mensões geopolítica, técnica, 
moral, filosófica e espiritual”.  

  Acessibilidade

A 21ª edição do Cine Ceará 
– Festival Ibero-americano 
de Cinema acontece em For-
taleza de 8 a 15 de junho, e em 
Juazeiro do Norte, de 9 a 16. 
O Festival, promovido pela 
UFC, através da Casa Amarela 
Eusélio Oliveira, terá como 
tema “Religião e Religiosi-
dade no Cinema”.

Na Capital, as exibições 
acontecerão no Theatro José 
de Alencar, com entrada fran-
ca. Em Juazeiro, a programa-
ção será no Memorial Padre 

O Projeto Rede de Educa-
dores em Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(Reeduca) realiza amanhã (7) e 
quinta-feira (9) o III Seminário 
sobre os Direitos da Criança e 
do Adolescente: Todos Devem 
Conhecer. As atividades acon-
tecerão das 18h30min às 21h, 
no Auditório Valnir Chagas, da 
Faculdade de Educação da UFC. 
Mais informações pelo fones: 
(85) 8545.3960 e 8871.4841.

Cícero e no Centro Cultural 
Banco do Nordeste-Cariri. O 
Festival acontece em Juazeiro 
como forma de  homenagear 
aquele município no ano de 
seu centenário de emancipação 
política. Serão  exibidas ao pú-
blico mais de 100 produções de 
cinema e vídeo ibero-america-
nos. Constam na programação 
seminários, oficinas e mostras 
especiais de curtas e longas 
metragens.  Saiba mais no 
site oficial do Festival: www.
cineceara2011.com.

Cine Ceará terá dois palcos: Capital e Cariri

A Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação da UFC já 
disponibilizou, no endereço 
eletrônico www.prppg.ufc.
br/eu2011.ufc.br, parte dos 
editais dos Encontros Univer-
sitários 2011. 

Os Encontros acontecerão 
em Fortaleza, de 19 a 21 de 
outubro; em Sobral, nos dias 
6 e 7 de outubro; no Campus 
de Quixadá, apenas em 26 de 

A Secretaria de Acessibili-
dade UFC Inclui realiza, quinta-
feira (9), às 9h30min, debate 
sobre “Bibliotecas universitárias 
acessíveis: conquistas e desa-
fios”. O evento, aberto ao pú-
blico, ocorrerá no Auditório da 
Biblioteca de Ciências Humanas 
(Área 1 do Centro de Humani-
dades - Benfica). Integra o III 
Ciclo de Debates UFC Inclui, 
que vai até novembro.

O Departamento de Enfer-
magem da UFC inscreve até 
1° de julho para o Curso de 
Especialização em Enfermagem 
Neonatal.  São ofertadas 35 va-
gas para enfermeiros graduados 
que atuam ou desejam atuar na 
área. O curso, com  400 horas, 
terá início em agosto deste ano. 
Inscrições através do site www.
astef.ufc.br. 

O evento acontecerá  dias 11 
de junho (Fortaleza), 26 (So-
bral) e 30 de agosto (Juazeiro 
do Norte), sempre de 15h às 
18h30min, nas sedes do Institu-
to Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFCE). A entrada 
é grátis. Outras informações no 
site www.ufc.br ou pelo e-mail 
sosclimaterra@yahoo.com.br.

outubro, e no Campus do Cariri, 
de 25 a 27 do mesmo mês. 

Considerado o maior evento 
de divulgação científica do 
Ceará, os Encontros Univer-
sitários abrangem sete mo-
dalidades: iniciação científica, 
pesquisa de pós-graduação, 
iniciação à docência, práticas 
docentes, docência no ensino 
superior, extensão e experiên-
cias estudantis. 


