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 Inauguração 

 Cultura de paz

Prof. José Maria é o novo Chefe de Gabinete
 Hanseníase

Em comemoração à Sema-
na da Criança, o Laboratório 
de Brinquedos e Jogos e o 
Instituto de Educação Física 
e Esportes, da UFC, vão pro-
mover, na quinta-feira (13), 
atividades lúdicas e educativas 
no Museu do Ceará. O pro-
grama será das 8h às 11h e das 
14h às 17h, com exposições 
de brinquedos do mundo e 
oficinas recreativas. Contato: 
(85) 3366.9216.

Em solenidade na manhã 
desta segunda-feira (10), no 
Salão Nobre da Reitoria, o 
Prof. José Maria de Sales An-
drade Neto assumiu o cargo 
de Chefe de Gabinete da 
UFC.  Ele foi convidado para 
substituir o Prof. Luís Antonio 

O Departamento de Saúde 
Comunitária da UFC promove 
palestra do Dr. Marcos Túlio 
Raposo, da Universidade Esta-
dual do Sudoeste da Bahia, so-
bre “Ações de controle da Han-
seníase: atuação do fisiotera-
peuta”. Será quinta-feira (13) às 
13h, na Sala D da Biblioteca e 
será destinada a alunos e profes-
sores do curso de Fisioterapia. 
Contato: (85) 3366.8646.

Maciel de Paula, eleito diretor 
do Centro de Ciências Agrárias.

O Prof. Jesualdo Farias agra-
deceu a colaboração prestada 
pelo Prof. Luiz Antonio e deu 
as boas-vindas ao Prof. José 
Maria, destacando sua capa-
cidade de liderança e diálogo.

Estão abertas no site http://
ufcculturadepaz.webnode.com.
br, até dia 20 deste mês, as 
inscrições para o Seminário 
Cultura de Paz, Educação e 
Espiritualidade. O evento acon-
tecerá nos dias 30 de novembro, 
1º e 2 de dezembro de 2011, no 
Auditório Valnir Chagas da Fac-
uldade de Educação da UFC, no 
Campus do Benfica ).

O Reitor da UFC, Jesualdo 
Farias, inaugura, na próxima 
quinta-feira (13), às 16h, o Lab-
oratório de Controle de Quali-
dade de Alimentos e Secagem, 
do Centro de Ciências Agrárias. 
O Diretor do CCA, Prof. Se-
bastião Medeiros Filho, ex-
plica que o novo laboratório 
atenderá aos cursos de gradua-
ção e pós-graduação, colabo-
rando nos estudos e pesquisas 
sobre qualidade dos alimentos 
pós-colheita e processamento. 
Informações: 3366.8776.

Nessa terça-feira (11), vés-
pera de feriado, a Concha 
Acústica da Reitoria, no Ben-
fica, em Fortaleza, será palco 
do show de Luiz Fidélis e 
Fábio Carneirinho, como parte 
das homenagens da Universi-
dade Federal do Ceará ao cen-
tenário de Juazeiro do Norte. A 
apresentação começa às 18h, e 
a entrada é gratuita.

Um dos nomes consagra-
dos da música regional nor-
destina,  Luiz Fidélis tem mais 
de 200 composições – muitas 
delas gravadas por artistas 
como Elba Ramalho e Fagner,  

entre outros. Sua música “Flor 
de Mamulengo” ganhou inter-
pretação de diversos cantores 
e bandas brasileiras. Fidélis 
abriu a festa de Santo Antônio, 
no município de Barbalha, este 
ano, e gravou CD ao vivo, in-
titulado “Luiz Fidelis no São 
João do Nordeste”.

O cantor e compositor Fábio 
Carneirinho é paulista, radicado 
no Cariri. Sua música tem in-
fluência de Luiz Gonzaga, 
Fagner, Dominguinhos e Flávio 
José. Carneirinho já levou sua 
sanfona a vários estados do País 
e à Europa, 

Show comemora centenário de Juazeiro

Brincando no Museu
O pesquisador Vinay Kumar, 

da Universidade de Chicago,   
um dos principais patologistas 
da atualidade, ministrará curso 
de Atualização em Patologia,  
nos dias 13 e 14 de outubro. A 
promoção é do Departamento 
de Patologia e Medicina Legal 
da UFC, da Universidade de 
Fortaleza e Faculdade Christus. 
As aulas, a partir de 18h15min, 
serão no Teatro Celina Queiroz, 
da Unifor.

Curso de Patologia


