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 Greve encerrada

 Publicação de livros

Projeto analisa a “Filosofia para o Bem Viver”  Arte no muro do Pici

O Programa Residência 
Agrária da UFC encerra 
quarta-feira (28), de 16h às 
18h, seu I Ciclo de Debates. 
No auditório da Pró-Reitoria 
de Graduação (térreo da 
Biblioteca Central – Campus 
do Pici), a discussão será em 
torno da “Agroecologia”, pelo 
palestrante Nicolas Fabre, 
do Instituto Agropolos, e por 
agricultores de assentamentos 
rurais. Mais informações pelo 
telefone (85) 3366.9480.

O Programa de Pós-Gra-
duação em Administração e 
Controladoria da UFC pro-
move, hoje (26) e quarta-
feira (28), duas palestras 
sobre mercado de ações e 
investimentos financeiros. Os 
eventos ocorrem no Auditório 
Geraldo da Silva Nobre, da 
FEAAC, às 19h. São gratuitos 
e dão direito a certificado de 
participação. Inscrições e mais 
informações pelo telefone (85) 
3366.7816.

Residência agrária

“Filosofia para o Bem 
Viver” é o tema do segundo 
seminário promovido pelo 
projeto CASa de Filosofia, 
que acontecerá quarta-feira 
(28), a partir das 16h, no 
Auditório Cândido Pam-
plona (Bloco 711 do Centro 

Quinhentos metros de muro 
do Campus do Pici, na Av. Mis-
ter Hull, receberam, neste final 
de semana, a ação “Mega Mu-
ral de Grafite”. Grafiteiros de 
vários grupos do Estado pinta-
ram elementos que remetem ao 
acervo e à história do Museu 
de Arte da UFC, que este ano 
completou 50 anos. Além de 
disponibilizar o muro, as tintas 
foram doadas pela Instituição.

de Tecnologia - Campus do 
Pici). O tema será desen-
volvido pelo filósofo e pro-
fessor Regenaldo Rodrigues 
da Costa. O evento é gratuito 
e aberto a qualquer interes-
sado, mediante inscrição no 
site www.casa.ufc.br.

Estão abertas, até 2 de março 
de 2012, as inscrições para o 
Programa de Auxílio à Publi-
cação de Livros, que destinará 
R$ 100 mil para o lançamento 
de obras voltadas à produção 
científica de professores da 
UFC, no âmbito da pós-gradua-
ção. Mais informações no Edital 
nº 03/2011, disponível no site 
www.prppg.ufc.br.

Os servidores técnico-ad-
ministrativos da Universidade 
Federal do Ceará decidiram 
encerrar a greve da categoria 
e voltar hoje (26) às atividades 
de trabalho. A decisão foi to-
mada durante Assembleia Ger-
al realizada quinta-feira à tarde 
(22), no pátio da Reitoria. Os 
grevistas atendem à orientação 
da Federação dos Sindicatos 
dos Trabalhadores das Univer-
sidades Públicas Brasileiras 
(Fasubra), que recomendou às 
entidades filiadas uma saída 
unificada da greve.

Mercado de ações

O h i s to r i ador  nor te -
americano Ralph Della Cava, 
um dos maiores pesquisadores 
sobre a vida de Padre Cícero 
Romão Batista (1844–1934), 
receberá o título de Doutor 
Honoris Causa da UFC na 
próxima sexta-feira (30), às 
19h, no auditório do Campus 
da UFC no Cariri, em Juazeiro 
do Norte. O autor da proposta 
do título para Della Cava, cuja 
aprovação se deu de forma 
unânime, em junho deste ano, 
pelo Conselho Universitário, 

foi o Reitor Jesualdo Farias. 
No mesmo dia, será distri-

buído o livro “Onze vezes 
Joaseiro”, que reúne ensaios 
sobre a cidade de Juazeiro 
do Norte e foi organizado 
pelo pesquisador Gilmar de 
Carvalho. A obra é uma prova 
de como Ralph Della Cava abriu 
caminhos para novos olhares 
sobre os fatos do município. 

A solenidade faz parte da 
programação do centenário de 
emancipação de Juazeiro do 
Norte.

Ralph Della Cava será Doutor Honoris Causa


