
Enfermagem e arte
“A Enfermagem e as Artes 

Plásticas: do século XVI ao XX” é 
o tema da exposição que está em 
cartaz até 17 de outubro, no Mu-
seu de Arte da UFC (MAUC – Av. 
da Universidade, 2854 – Benfica). 
Conceitos de saúde, compromisso, 
disciplina, ternura, ciência e espí-
rito estão nas 26 obras, dentre elas 
“Cena de hospital”, “A enfermeira 
atenciosa”, “O cavaleiro ferido” e 
“O conforto da cruz vermelha”.  A 
curadoria é de Maria Patrícia Do-
nahue, do Lutter College (EUA).

     Prof ª Dalva Santos Alves
     (85) 3366 8455 

Literatura e Direito
Os professores Flávio Gon-

çalves, Arnaldo Vasconcelos e Cid 
Carvalho, da Faculdade de Direito 
da UFC, participam no próximo 
dia 11 do Seminário Literatura e 
Direito, a ser realizado na Escola 
Superior da Magistratura do estado 
Ceará (ESMEC). Inscrições pelo 
e-mail esmec@tjce.jus.br.  Entrada: 
1kg de alimento não-perecível.

       Prof . Flávio Gonçalves
      (85) 9634 9457

Lançamento
O livro Política em  versos e 

música, de autoria do servidor 
técnico-administrativo aposentado 
da UFC Francisco Adegildo Férrer,  
pedagogo, radialista e escritor, será 
lançado hoje (30), às 19h, na sede 
da Academia Cearense de Letras, 
localizada no Palácio da Luz (Rua 
do Rosário, 1 – Centro), em For-
taleza.  O preço do livro no lança-
mento será de R$ 40,00.

       Adegildo Férrer
     (85) 3281 3848 

Diretor da Agência Espacial Brasileira faz palestra na UFC amanhã
Até 2014, o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) vai conceder 300 vagas de inter-

câmbio para graduações, doutorados e pós-doutorados, programa Jovens Talentos e pes-
quisador visitante em Engenharia e outras áreas relacionadas ao setor aeroespacial. Para 
estimular a participação de alunos e pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, o 
diretor de Satélites da Agência Espacial Brasileira (AEB), Carlos Eduardo Quintanilha, faz 
amanhã (1º) apresentação sobre o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) 
e a Ação Ciência sem Fronteiras Espacial, parceria entre a AEB e o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A palestra será às 16h, no Auditório 
Cândido Pamplona (bloco 712 – Campus do Pici), em Fortaleza.  O objetivo do programa 
é complementar e ampliar a formação de especialistas em questões espaciais, sobretudo 
nas áreas de Engenharia, pesquisa e indústria. Na palestra, Quintanilha irá esclarecer ques-
tões relacionadas aos tipos de bolsas e aos critérios para concessão.

      Centro de Tecnologia da UFC
      (85) 3366 9602

 Alunos de Medicina farão teste de avaliação do ensino dia 9
Alunos matriculados do 1° ao 12° semestre nos cursos de Medicina da UFC na Capital e 

Interior estão convocados para o Teste do Progresso (TP), a ser realizado no dia 9 de outubro. A 
iniciativa da Faculdade de Medicina da UFC e de outras instituições que integram o Núcleo de 
Escolas Médicas do Nordeste conta com o apoio da Associação Brasileira de Educação Médica 
(ABEM). O objetivo é avaliar a progressão do conhecimento do conjunto dos alunos ao longo 
do curso, bem como a qualidade do ensino médico.  O TP será aplicado simultaneamente em 
todas as instituições participantes. Para esclarecer dúvidas e saber o local da prova, os alunos 
devem entrar em contato com a Vice-Diretoria da Faculdade ou a Coordenação do Curso.

      Vice-diretoria da Faculdade de Medicina da UFC
     (85) 3366 8001
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Pedagogia do desporto
Convidados como Eliane Bahruth, coordena-

dora geral dos grupos temáticos das Olímpiadas, do 
Ministério dos Esportes, e o professor catedrático 
da Universidade do Porto (Portugal), Jorge Olím-
pio Bento, estarão no I Colóquio de Pedagogia do 
Desporto, na UFC.  O evento acontece na quinta 
(3) e sexta-feira (4), no Auditório da Seara da Ciên-
cia, no Campus do Pici.  A promoção é do Instituto 
de Educação Física e Esportes (Iefes). Profissionais 
e estudantes de Educação Física e esportes podem 
inscrever-se, gratuitamente, no dia e local do evento, 
com vagas limitadas à capacidade do auditório. Mais 
informações pelo e-mail iefes@ufc.br.

      Iefes
     (85) 3366 9533 / 3366 9534

Elaboração de projetos
O Laboratório de Estudos de Políticas Públicas 

(LEPP),  da UFC, recebe inscrições até 4 de outu-
bro para o curso Elaboração de Projetos de Pesqui-
sa. São oferecidas 30 vagas para estudantes de gra-
duação da UFC e público em geral. As inscrições 
podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h, na sede do LEPP, no Departamento de Econo-
mia Doméstica, no  bloco 860, Campus do Pici, em 
Fortaleza.  A taxa é no valor de R$ 60,00. O curso 
terá duração de 24 horas-aula, distribuídas no 
período de 7 a 18 de outubro, de terça a sexta-feira, 
das 14h às 17h. As atividades serão no Departamen-
to de Economia Doméstica.

      LEPP 
     (85) 3366 9108

 

 


