
Sustentabilidade
O XLII Congresso Brasi-

leiro de Engenharia Agrícola 
(Conbea 2013) recebe até 17 
de fevereiro inscrições de traba-
lhos. A iniciativa, da UFC e As-
sociação Brasileira de Engenha-
ria Agrícola, acontece de 4 a 8 de 
agosto, no Sebrae, em Fortaleza, 
e vai debater o desenvolvimen-
to rural sustentável. Saiba mais: 
www.sbea.org.br/conbea2013.

    Prof. Leonardo Monteiro    
     (85) 3366 9128

Queda de idosos
O Núcleo de Tecnologias e 

Educação a Distância em Saúde, 
da Faculdade de Medicina da 
UFC, promove na quarta-feira 
(6), às 15h, a web-conferência 
“Avaliação de riscos e prevenção 
de quedas em idosos”, com o 
fisioterapeuta Francisco Marto 
Leal Pinheiro Junior. A confe-
rência pode ser assistida no site  
do Nuteds (telessaude.medici-
na.ufc.br)

     Nuteds-UFC
     (85) 3366 8055       

Novo laboratório
Inaugurado na última sexta-

-feira (1˚), o Laboratório de Pes-
quisa em Adsorção e Captura de 
CO2 (LPACO2), novo centro de 
estudos do Grupo de Pesquisa 
e Separação por Adsorção, vin-
culado ao Departamento de En-
genharia Química da UFC, no 
Campus do Pici. Os equipamen-
tos servirão para medir dados de 
equilíbrio termodinâmico para a 
adsorção de gases.      

    Centro de Tecnologia
     (85) 3366 9602

Bolsa de Incentivo ao Desporto oferta 100 vagas em 2013
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade Federal do Ceará 

oferta  100 bolsas  para o Programa Bolsa de Incentivo ao Desporto em 2013. O be-
nefício é destinado a alunos que se dedicam a atividades de rendimento esportivo e 
gestão de associações ou grupos esportivos. As inscrições para a seleção ocorrem de 
18 a 22 de fevereiro. Das 100 bolsas, 71 são dedicadas a rendimento e 29 a gestão. O 
interessado deve preencher e assinar o formulário de inscrição, disponível no site da 
Pró-Reitoria (www.prae.ufc.br). que deve ser entregue com os seguintes itens: uma 
foto 3x4 recente, comprovante de matrícula, histórico acadêmico (no caso de algum 
semestre já cursado), cópias do RG e do CPF. Para cada modalidade, são exigidas 
comprovações específicas, detalhadas no site da PRAE.

      Wildner Lins, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
      (85) 3366 7441

Censo Carcerário será lançado na próxima quinta-feira
A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (Sejus), em parceria com a Univer-

sidade Federal do Ceará por meio da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, lan-
çam na quinta-feira (7) às 14h30min, no auditório da Reitoria, o I Censo Carcerário 
do Ceará. A iniciativa visa fazer um amplo perfil qualitativo da população carcerária 
cearense, com vistas a elaborar políticas públicas direcionadas e auxiliar o trabalho de 
pesquisadores e estudiosos do tema. A coordenação geral é dos professores Celina 
Amália Lima, do Laboratório de Estudos da Violência;Cássio Aquino, do Núcleo de 
Psicologia do Trabalho; e Walberto Silva dos Santos, do Departamento de Psicologia, 
todos da UFC.A representante da Sejus é a assistente social Juruena Moura.

      Coordenadoria de Comunicação e Markting Institucional da UFC
     (85) 3366 7331
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Orquestra de flautas
Estão abertas as pré-inscrições para no-

vos integrantes da Orquestra de Flautas da 
UFC. Podem inscrever-se servidores (ati-
vos ou não) e seus dependentes, da UFC e 
dos órgãos do núcleo SIASS-UFC (UFC, 
IFCE, Unilab, Departamento de Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal, ANTT, 
Anatel, Antaq, ICMBio, Superintendência 
Federal de Agricultura no Ceará, Abin, Pre-
sídio Federal de Mossoró e Bacen). Interes-
sados podem ligar para o telefone abaixo e   
informar nome completo (e, no caso de de-
pendentes, o nome do responsável), local 
de trabalho, telefone para contato e e-mail.       

     Progep-UFC
     (85) 3366 7412

Saúde Coletiva
A conferência inaugural das aulas 

do Doutorado em Associação Ampla 
(Uece/UFC/Unifor) e dos mestrados 
em Saúde Pública/Coletiva (UFC, Uece 
e Unifor) será hoje (4), às 10h, no Au-
ditório Renorbio da Uece, no Campus 
do Itaperi, em Fortaleza. A Prof ª Maria 
Lúcia Magalhães Bosi, da Faculdade de 
Medicina da UFC, falará sobre “Produ-
tivismo e avaliação acadêmica no Brasil: 
desafios para a pesquisa qualitativa em 
Saúde (Coletiva)”. Mais informações 
pelos telefones: (85) 3366 8045, 3101 
9891 e 3477 3280.

     Coordenação dos cursos
     (85) 3366 8045

    


