
Meditação no Pici
    O Instituto de Educação Física e 
Esportes (Iefes) da UFC promove-
rá no próximo dia 29, às 18h, nova 
edição da Vivência de Meditação 
no Campus do Pici. O evento é 
aberto ao público e acontece no 
jardim em frente ao Iefes.  A prática 
consta de meditação guiada, respi-
ração e relaxamento para eliminar 
o estresse, elevar a energia vital e 
ajudar a enfrentar os desafios.              
            Profa Rejane Barontini
            (85) 3366 7455  

Engenharia e Direito
O desembargador Carlos 

Alberto Mendes profere palestra 
hoje (22), às 17h, no Auditório 
da Reitoria. Ele vai falar sobre 
as relações entre a Engenharia e 
o Direito. O evento é aberto ao 
público. Além de desembargador 
do Tribunal de Justiça do Ceará, 
o palestrante foi assessor jurídico 
do Conselho Regional de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA).
             Centro de Tecnologia
            (85) 3366 9602

Prêmio: Jornalismo
O Conselho Nacional de Pes-

quisa e Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq) re-
cebe inscrições, até 23 de maio, 
para o 34º Prêmio José Reis de 
Divulgação Científica e Tecnoló-
gica, edição 2014 – Jornalista em 
Ciência e Tecnologia. O edital e 
a ficha de inscrição estão dispo-
níveis no site www.premiojose-
reis.cnpq.br. O resultado sairá 
em 30 de junho próximo.

     CNPq
     pjr@cnpq.br     

Simpósio de Economia Rural debate sustentabilidade no NE
O Mestrado Acadêmico em Economia Rural (MAER) do Centro de Ciências Agrá-

rias da Universidade Federal do Ceará promove de amanhã (23) até sexta-feira (25) o 
II Simpósio em Economia Rural intitulado “Desafios da sustentabilidade no semiárido 
nordestino”. O evento acontece no Departamento de Zootecnia, no Campus do Pici, 
em Fortaleza.  A programação consta de palestras, mesa-redonda e apresentação de 
trabalhos. As linhas temáticas em debate são: mercado de trabalho, agricultura familiar 
e extensão rural; pobreza, desigualdade e políticas sociais para o campo; instituições 
e desenvolvimento social na agricultura e agroindústria; desenvolvimento rural  sus-
tentável e regional; comercialização, mercados e preços. As inscrições para ouvintes 
podem ser realizadas até hoje  no site www.simposioer.org na aba “Inscrição”. 

     Centro de Ciências Agrárias
     (85) 3366 9731

Congresso sobre história da educação aborda afeto, razão e fé
Até 6 de junho estão abertas, no endereço eletrônico is.gd/bXmPdd, as inscrições  

de trabalhos a serem apresentados no XIII Congresso de História da Educação do 
Ceará. Para quem vai participar apenas como ouvinte, o prazo se estende até  30 de 
agosto. O evento ocorrerá no período de 20 a 23 de setembro deste ano na Escola Mo-
delo de Viçosa, na região da Ibiapaba, no Ceará, numa promoção da linha de pesquisa 
História da Educação Comparada do Programa de Pós-Graduação em Educação Bra-
sileira, da Faculdade de Educação da UFC. O tema do encontro será “Afeto, razão e 
fé: caminhos da história da educação”.  O objetivo do evento é apresentar a produção 
acadêmica de pesquisadores experientes e em formação sobre a temática.
            Prof ª Maria Juraci Maia Cavalcante
             (85) 3067 2799
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Mestrado em Saúde Pública
O Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva, da Faculdade de Medi-
cina da UFC vai comemorar no próximo 
dia 25, 20 anos  de criação do Mestrado 
em Saúde Pública. A solenidade será re-
alizada a partir das  8h30min no Audi-
tório da Reitoria (Av. da Universidade, 
2853, Benfica). O programa, ao longo de 
suas duas décadas, tornou-se referência 
na formação de recursos humanos e na 
realização de importantes estudos cien-
tíficos voltados ao desenvolvimento lo-
cal, regional e nacional, e também além 
das fronteiras do Brasil.

    Prof. Carlos Henrique Morais de Alencar
     (85) 3366 8045

Atendimento psicológico
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(Progep) da UFC, através da Coordena-
doria de Qualidade de Vida no Trabalho 
(CoQVT), disponibiliza atendimento 
individual em psicologia clínica para ser-
vidores docentes e técnico-administrati-
vos ativos e aposentados da Instituição. 
Os interessados no atendimento devem 
enviar e-mail para diaps.progep@ufc.br, 
informando os seguintes dados: nome 
completo, telefones para contato e uni-
dade de lotação.  A CoQVT fica na Rua 
Paulino Nogueira, 315, bloco II, altos, 
Benfica, em Fortaleza.

    Progep
     (85) 3366 .7887


