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 Jornada sobre Dopping

 Políticas públicas

Oficina reúne hoje coordenadores de cursos
 Inaugurações no CT

“Matemática adaptada via 
jogos” é o título da oficina  
para docentes de Matemática 
do Ensino Fundamental e  
estudantes de Pedagogia que 
será ministrada no dia 24 de 
setembro, de 8h às 12h. O 
objetivo é apresentar, via jogos, 
conteúdos de Matemática. 
Será no auditório do Bloco 
708 (Engenharia Civil), no 
Campus do Pici. Pré-inscrição, 
até o dia 21, através do e-mail 
adaptacoes@gmail.com..

O médico norte-americano 
que inspirou o filme “Patch 
Adams - o amor é contagioso” 
estará em Fortaleza no final 
do mês para a I Jornada dos 
Palhaços Cuidadores do Ceará. 
A iniciativa é do Instituto Beija 
Flor, com apoio do Núcleo 
de Tecnologias e Educação a 
Distência em Saúde da UFC. 
O Hospital Universitário Walter 
Cantídio receberá a visita do 
médico. Inscrições pelo site 
www.patchadamsceara.com.br.

Matemática e jogos

Coordenadores de todos 
os cursos de graduação da 
UFC estão reunidos, hoje 
(12), no Ponta Mar Hotel, em 
Fortaleza. O evento começou 
às 8h, com a presença do 
Reitor Jesualdo Farias e do 
Pró-Reitor de Graduação, 

Serão inaugurados, sexta-
feira (16), às 16h, no Campus 
do Pici, o prédio do Departa-
mento de Engenharia Metalúr-
gica e de Materiais, o bloco de 
Laboratórios do Departamento 
de Engenharia Metalúrgica e 
de Materiais e o Laboratório 
de Corrosão do Departamento 
de Engenharia Metalúrgica e 
de Materiais. Todos os blocos 
estão no Centro de Tecnologia 
da UFC.

Custódio Almeida. Na pauta, 
o novo Sistema Acadêmico 
(SIGAA) e o Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes 
(Enade). A primeira edição 
dessa oficina aconteceu em 
abril. Ao todo,  serão cerca de 
300 participantes.

Nos dias 15 e 16 de setembro, 
o Programa de Pós-Graduação 
em Economia da UFC (Caen), 
em parceria com a EPG-Funda-
ção Getúlio Vargas, realizará o 
V Encontro de Políticas Públi-
cas e Crescimento Econômico. 
Toda a programação do evento  
e informações sobre inscrição 
podem ser obtidas através do 
site www.caen.ufc.br.

O Instituto de Educação 
Física e Esportes (Iefes) da 
UFC convidou os maiores es-
pecialistas brasileiros em dop-
ping para a I Jornada sobre 
Dopping, que ocorre na sexta-
feira (16), no auditório do Cen-
tro de Ciências, no Campus do 
Pici, a partir das 8h30min. En-
tre os convidados estão o Dr. 
Eduardo de Rose, integrante 
do Comitê Olímpico Interna-
cional. Mais informações pe-
los telefones: (85) 3366.9215 
e 3366.9213.

Amor contagioso

A Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação da UFC 
inaugurou, na manhã desta 
segunda-feira (12), um setor 
exclusivo para criação de 
patentes: o Núcleo de Inovação 
Tecnológica, no Campus 
do Pici. A ideia é alavancar 
o número de registros de 
invenções e descobertas 
de pesquisadores da UFC, 
garantindo os direitos do 
pesquisador e da Instituição. 

O Núcleo deverá orientá-
los sobre os procedimentos 

necessários para a criação de 
patentes. Interessados em buscar 
mais informações sobre o tema 
também poderão procurar o 
escritório, coordenado pela 
Profª Selma Mazzetto, do 
Departamento de Química 
Orgânica e Inorgânica. O 
Núcleo contará, ainda, com dois 
advogados e dois estudantes 
bolsistas do curso de Direito. 
Sua instalação foi financiada 
pela Fundação Cearense de 
Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico.

Núcleo de Inovação Tecnológica no Pici 


