
Plantas medicinais
Está à venda o livro Plantas 

medicinais da caatinga: atividades 
biológicas e potencial terapêutico 
(Ed. Expressão Gráfica,  500p., R$ 
50,00), organizado pelas profes-
soras Glauce Viana, Luzia Kalyne 
Leal e Silvânia Vasconcelos, do  
Programa de Pós-Graduação em 
Farmacologia da UFC.  Reúne es-
tudos de pesquisadores da UFC e 
Uece.  A obra pode ser adquirida 
na secretaria do programa ( Rua 
Cel. Nunes de Melo, 1127 - Ro-
dolfo Teófilo), em Fortaleza. 

      Prof ª  Glauce Viana
     (85) 3366 8332

Bolsas: PET de Geografia
O Programa de Educação Tu-

torial do Curso de Geografia da 
UFC recebe inscrições, até o dia 
30 de agosto, para seleção de bol-
sistas. São ofertadas quatro vagas, 
sendo três remuneradas e uma 
voluntária. O Edital e a ficha de 
inscrição podem ser acessados no 
endereço eletrônico geografiapet.
blogspot.com.br/.

      Prof ª  Alexandra Oliveira
     (85) 3366 9855

Pós-doutorado em Berlim
A Casa de Cultura Alemã da 

UFC informa  que estão abertas 
inscrições, até  15 de setembro,  
para bolsas de pós-doutorado da 
Dahlem Research School, de Ber-
lim (Alemanha).  O programa é 
co-financiado pela Iniciativa de 
Excelência Alemã e pelo Progra-
ma Marie Curie da Comissão Eu-
ropeia.  Mais informações no link 
http://is.gd/3eP4KW.

.    Prof ª Ute Hermanns
     (85) 3366 7540

Reitor da UFC é eleito para a presidência da Andifes
O Prof. Jesualdo Farias, Reitor da Universidade Federal do Ceará, foi eleito na 

última sexta-feira (2) presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Superior (Andifes). Em eleição realizada em Belém, ele 
obteve 44 votos de um total de 45 eleitores (houve apenas um voto em branco). 
Após eleito, Jesualdo Farias tomou posse e anunciou as primeiras ações do man-
dato de um ano à frente da entidade. Uma das prioridades é trabalhar pela autono-
mia das Universidades, além de apoiar e contribuir com o Programa Mais Médicos. 
Uma audiência com o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, será realizada 
esta semana para tratar de outro assunto de grande importância para as instituições 
federais: a complementação do orçamento para 2014.  Outras metas são: alterar a 
Lei Orgânica, a Lei das Fundações, a Lei da Inovação, o Marco Legal de Ciência e 
Tecnologia, que tramita em forma de projeto de lei no Congresso Nacional.

        Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC
         (85) 3366 7331 e 3366 7332

Encontros Universitários 2013 iniciam inscrições de trabalhos
Até o dia 10 de setembro ficam abertas as inscrições de resumos de trabalhos 

a serem apresentados nos Encontros Universitários 2013, da UFC.  O evento está 
programado para o período de 6 a 8 de novembro, reunindo  participantes dos pro-
gramas de Iniciação Científica, Pesquisa e Pós-Graduação, Iniciação à Docência, 
Docência no Ensino Superior, Extensão, Experiências Estudantis, Monitoria de 
Projetos de Graduação e Aprendizagem Cooperativa. Estudantes que atuam, como 
bolsistas ou não, em projetos e programas cadastrados na UFC devem participar. 
Inscrições e outras informações no site www.prppg.ufc.br.

       Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
      (85) 3366 9940
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Curso sobre Slavoj Zizek 
Estão abertas inscrições, grátis, para 

o curso de extensão Filosofia, Economia 
Política, Psicanálise e Educação na Pers-
pectiva Hegeliano-Lacaniana de Slavoj 
Zizek. Interessados devem  enviar nome 
completo, comprovante de curso de gra-
duação em andamento ou concluído e/
ou link do Currículo Lattes, para o e-mail: 
cursoextensaozizek@gmail.com. O curso 
será  às sextas-feiras, de 30 de agosto a  20 
de dezembro, na Faculdade de Educação 
da UFC, sendo possível a inscrição até  6 
de setembro, na primeira semana de aulas.

      Carlos Sidney A. Araújo 
      (85) 3032 2773

 Programação do Teatro
Agosto vem com extensa programa-

ção de oficinas e espetáculos do Teatro 
Universitário Paschoal Carlos Magno e 
Secretaria de Cultura Artística da UFC: 
dias 5, 12, 19 e 26 – Oficinas de interpre-
tação emotiva com o ator, diretor, drama-
turgo e poeta Antônio Marcelo, do grupo 
Quimeras do Teatro. As sessões são inde-
pendentes, das 18h às 21h; dias 8, 15, 22 
e 29 – Espetáculo “Identidade”, da Cia Te-
atral Trapos & Cacarecos, às 19h;  dia 31 
– II Encontro de Realizadores de Teatro 
Infantil, de 18h às 21h.  

      Teatro Universitário
      (85) 3366 7832 

 

 


