
Acidente de Trabalho
A UFC realizará o Seminário 

sobre Acidentes do Trabalho no 
próximo dia 25, no Auditório Cân-
dido Pamplona, do Centro de Tec-
nologia, no Campus do Pici. Alu-
nos do CT apresentarão  casos na 
construção civil, seguido de debate 
com o público. O evento  faz parte 
da 1ª Semana Cearense de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho. Sai-
ba mais em www.ufc.br.

      Progep     
      (85) 3366 7393

Inscrições: I Chronos
O I Colóquio Nacional de 

Língua, Documentos e História re-
cebe, até 29 de abril, inscrições de 
trabalhos para a modalidade “co-
municação individual”. O I Chro-
nos acontece de 5 a 7 de junho, no 
Centro de Humanidades da UFC. 
A promoção é dos grupos de pes-
quisa Tradice, do Programa de 
Pós-Graduação em Linguística da 
UFC, e Praetece, da Universidade 
Estadual do Ceará. 

     Tradice-UFC
    (85) 3366 7626 

Curso: Diabetes
O Curso de Especialização 

em Diabetes recebe inscrições até 
sexta-feira (26). A promoção é 
da Associação Técnico-Científica 
Engenheiro Paulo de Frontin (As-
tef), com o apoio da UFC. O cur-
so ocorrerá no Departamento de 
Medicina Clínica na última sexta-
-feira e no último sábado de cada 
mês, sendo coordenado pelo Prof. 
Miguel Nasser Hissa. Inscrições 
no site: www.astef.ufc.br. 

      Astef
      (85) 3458 7068

Curso de Pedagogia da UFC comemora 50 anos de criação 
A abertura das comemorações do jubileu de ouro do Curso de Pedagogia da Uni-

versidade Federal do Ceará será amanhã (23), às 19h, no Auditório Valnir Chagas 
(Rua Waldery Uchôa - 01 - Benfica). Na solenidade, serão homenageados  profes-
sores, servidores técnico-administrativos e ex-alunos que marcaram a trajetória do 
Curso, como a primeira professora, Zélia Camurça (84 anos). Na mesma noite haverá 
lançamento do Memorial Virtual da Faced,  que reúne vídeos, fotografias históricas e 
outros documentos sobre o curso, e o descerramento de placa alusiva à data. A pro-
gramação se estenderá por todo o ano, com lançamentos de livros sobre a história do 
curso, a realização da Semana de Pedagogia e do Encontro Cearense de Historiadores 
da Educação, e exposição fotográfica no Museu de Arte da UFC (MAUC).

     Prof ª. Isabel Filgueiras Lima Ciasca
     (85) 3366 7663

Docente estuda em Londres cidadania global nas licenciaturas
“Cidadania global como tema inter/transdisciplinar no currículo das licenciaturas” 

é o assunto da pesquisa que a Prof ª Silvia Elisabeth Morais, da Faculdade de Educação 
da UFC, desenvolverá em estágio sênior na Universidade de Londres. O estudo deve 
ser concluído em 2014 e objetiva apontar métodos para que estudantes de licenciatu-
ra da UFC possam contribuir criticamente na elaboração de um projeto para o País. 
A proposta de pesquisa resultou da experiência adquirida pela docente ao ministrar 
a disciplina “Didática para as Licenciaturas” naquela unidade acadêmica, na qual os 
estudantes demonstraram preocupação em ampliar o exercício de sua cidadania, de-
senvolvendo projetos sobre temas relacionados às realidades local e global.

     Faculdade de Educação
      (85) 3366 7663
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Palestra: Monja Ani Zamba
“Diálogo sobre liberdade e libera-

ção: questões da filosofia e da espiritua-
lidade budista” é o tema da palestra que 
a  monja londrina Ani Zamba Chözom 
fará sexta-feira (26), às 9h, na sala F da 
Biblioteca da Faculdade de Medicina 
(Rua Alexandre Baraúna, 994 - Rodol-
fo Teófilo – Campus Porangabuçu), em 
Fortaleza. O evento integra o programa 
da CASa de Religião da UFC e terá co-
mentários da Prof ª Paola Torres. As ins-
crições para professores, alunos e demais 
interessados estão abertas no site www.
casa.ufc.br.

     Prograd-UFC
     (85) 3366 9496 

Curso de Espanhol
Até o próximo dia 26 ficam abertas 

inscrições para o curso de extensão 
“Leitura de Textos Acadêmicos 
em Espanhol”, promovido pelo 
Departamento de Letras Estrangeiras 
da UFC.  Os interessados podem 
inscrever-se no próprio Departamento 
(área 1 do Centro de Humanidades – 
Campus do Benfica), das 8h às 12h 
e das 14h às 17h, doando 2 kg de 
alimentos não-perecíveis. O curso 
ocorrerá de 13 de maio a 17 de julho, 
às segundas e quartas, das 17h às 
18h30min. É aberto à comunidade.

     Departamento de Letras Estrangeiras
      (85) 3366 7612

 

           


