
Encontro na França
    O Reitor da UFC, Jesual-
do Farias, e o Coordenador 
de Assuntos Internacionais, 
Prof. Tito Lívio Cruz Ro-
mão, participam hoje (15) 
e amanhã (16), em Paris, do 
II Fórum Franco-Brasileiro 
do Ensino Superior e da 
Pesquisa. Na pauta,  coope-
rações bilaterais nos campos 
do ensino e da pesquisa.
             Prof. Tito Lívio
            (85) 3366 7333

Educação e mídia
O programa de extensão 

TVez – Educação para o Uso 
Crítico da Mídia relança seu site 
(www.tvez.ufc.br) – hoje (15), às 
17h, na sala de reuniões do De-
partamento de Psicologia (Av. da 
Universidade, 2762, Benfica). O 
conteúdo renovado propõe deba-
te sobre educação, mídia, infância 
e juventude, sob a ótica da psi-
cologia, publicidade, jornalismo, 
educação, cinema e audiovisual.   

    Prof a  Inês Vitorino
     (85) 3366 7645

Literatura fantástica
Os escritores Carolina Mu-

nhóz e Raphael Draccon partici-
pam de bate-papo sobre literatura 
fantástica amanhã (16), a partir 
das 10h, no Auditório José Alba-
no (Av. da Universidade, 2683, 
área 1 do Centro de Humani-
dades, Campus do Benfica). A 
promoção é do grupo de estudo 
Vertentes do Mal na Literatura, 
coordenado pela Profª Ana Már-
cia Alves. 

      Depto. de Literatura
            (85) 3366 7602

Reitoria da UFC sedia, na manhã de domingo, o Planeta Medita
A Universidade Federal do Ceará sediará no próximo domingo (21), Dia Interna-

cional da Paz,  a edição local do evento Planeta Medita 2014. Trata-se de um evento 
mundial promovido há seis anos pela organização Arte de Viver, criada na Índia pelo 
pacifista e mestre espiritual Sri Sri Ravi Shankar, com o objetivo de  chamar a atenção 
das pessoas sobre a necessidade de promoção da “paz individual e coletiva e a defesa 
do fim dos conflitos armados no mundo”. Na capital cearense, o encontro ocorre numa 
parceria com a UFC, por meio do Instituto de Educação Física e Esportes (Iefes). O 
encontro terá início às 10h, no jardim da Reitoria (Av. da Universidade, 2853, Benfica). 
É gratuito e aberto a qualquer pessoa interessada. Recomenda-se apenas usar roupas 
leves e levar um tapete, toalha ou canga para sentar. O evento será coordenado pela 
Profª  Lúcia Rejane Barontini, vice-diretora do Iefes.

    Profa Lúcia Rejane Barontini
     (85) 3366 9533

Seminário Internacional de Informação para a Saúde na UFC 
O III Seminário Internacional de Informação para a Saúde (Sinforgeds), coorde-

nado pelos professores Virgínia Bentes e Henry Campos, da UFC, será aberto amanhã 
(16), às 18h, no auditório da Reitoria, com conferência de Fabiana Araújo Costa, do 
Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. De quarta (17) a 
sexta-feira (19), a programação segue no Hotel Mareiro (Av. Beira Mar,  2380 - Mei-
reles). Com tema geral “Ciência da Informação e proteção da documentação sanitária 
na sociedade contemporânea”, o evento será encerrado na sexta-feira com palestra do 
Prof. Daniel Serrão, da Faculdade de Medicina do Porto e membro da Academia Pon-
tifícia para a Vida. Ele é conselheiro do Papa Francisco em questões de bioética.

     Prof. Henry de Holanda Campos e Prof ª Virgínia Bentes
     (85) 3366 7702
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Prevenção às drogas
O Curso de Aperfeiçoamento em 

Prevenção do Uso de Drogas para Edu-
cadores de Escolas Públicas prorrogou 
as inscrições até 30 de setembro. São 
ofertadas 10 mil vagas destinadas a ges-
tores, professores e demais atores esco-
lares dos estados do Ceará, Maranhão, 
Pernambuco e Piauí. A formação é uma 
realização da UFC, através do Institu-
to Universidade Virtual (UFC Virtual), 
gratuita e on-line. Há reserva de 30% do 
total de vagas para agentes sociais e ou-
tros profissionais. Saiba mais no portal 
www.pse.virtual.ufc.br.

    UFC Virtual
     E-mail: atendimento.capud@virtual.ufc.br

Faculdade de Direito
O projeto A Sociedade de Debates 

(SdDUFC), da Faculdade de Direito da 
UFC, foi a apresentação vencedora no 
1° Parli Brasil − Campeonato Brasileiro 
de Debates Universitários, competição 
organizada pelo Instituto Brasileiro de 
Debates (IBD). O evento foi realizado 
nos dias 6 e 7 de setembro, em Belo 
Horizonte (MG), e contou com a par-
ticipação de mais de 40 debatedores de 
instituições de ensino de seis estados 
brasileiros. No caso da final do concur-
so, o tema em discussão foi: “Esta casa 
legalizaria a prática do aborto?”.

     Célio Belém 
      (85) 8822 7004


