
Curadoria digital
Na próxima quarta-feira 

(22), às 14h30min, Aquiles 
Alencar Brayner, curador digital 
da British Library, em Londres, 
fará palestra no Auditório Cân-
dido Pamplona (Centro de Tec-
nologia, bloco 711, Campus do 
Pici Prof. Prisco Bezerra). Ele 
falará sobre “Curadoria digital: 
redimensionando o papel das bi-
bliotecas na era da informação”. 

     Memorial da UFC
     (85) 3366 7414

Exame: Matemática
O exame do Programa de  

Pós-Graduação Stricto Sensu 
para Aprimoramento da Forma-
ção Profissional de Professores da 
Educação Básica (Profmat), para 
o polo da UFC,  será realizado no 
próximo  dia 1º de novembro, das 
12h às 16h, nos blocos 919, 920, 
950 e 951, do Campus do Pici. 
Estão inscritos 659 professores, a 
maioria da rede pública de ensino, 
que concorrem a 30 vagas. 

     Prof. Florentiu Cibotaru   
     (85) 3366 9884 

Semana de Música
Com uma programação de 

palestras, oficinas e apresentações 
artísticas, a IX Semana de Músi-
ca da UFC começa hoje (20) e 
continua até quarta-feira (22), 
no Campus do Pici Prof. Prisco 
Bezerra. Aberta ao público, a ini-
ciativa é do Curso de Licenciatura 
em Música do Instituto de Cultu-
ra e Arte (ICA). A programação 
completa está no site do evento  
(ixsemu.blogspot.com.br).

    Consiglia Latorre
     (85) 3366 9409

Encontros Universitários 2014 começam quarta-feira, no Pici
Os Encontros Universitários da UFC começam na próxima quarta-feira (22), prosse-

guindo até sexta-feira (24), no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra.  O evento, conside-
rado o maior  de divulgação científica do Ceará, vai reunir 4.106 trabalhos acadêmicos de 
estudantes da UFC. A relação de trabalhos aceitos e a programação do evento estão dispo-
níveis no site dos Encontros Universitários (www.prppg.ufc.br/eu/2014). No site, os estu-
dantes também podem conferir as salas e os horários das apresentações orais e por pôster. 
Os Encontros são coordenados pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) com o  objetivo 
de difundir entre a comunidade acadêmica atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação, 
extensão, arte e cultura, bem como experiências diversas desenvolvidas e vivenciadas por 
estudantes da UFC que atuam como bolsistas ou não em programas e projetos cadastra-
dos com acompanhamento de orientadores.

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

Criador da inovadora Escola da Ponte virá para Seminário Cultura de Paz
A  Comissão Organizadora do V Seminário Cultura de Paz, Educação e Espiritua-

lidade confirma a vinda do educador português Francisco José Pacheco, idealizador e 
ex-diretor da inovadora Escola da Ponte, considerada modelo ideal de escola pública. 
Especialista em Música e em Leitura e Escrita e mestre em Ciências da Educação pela 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, ele fará a 
palestra “Escola da Ponte e Democracia” na abertura do Seminário, no dia 3 de de-
zembro, às 9h, no Auditório Valnir Chagas da Faculdade de Educação da UFC (Rua 
Waldery Uchoa, 1, Benfica).  O Seminário, com palestras, oficinas e atrações artísticas, 
inscreve até o dia 1º de novembro no blog ufcculturadepaz.webnode.com.br.

    Elizângela Lima, da Comissão Organizadora do Seminário
      (85) 8840 7169
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Semana da Tecnologia
Na abertura da IX Semana de Tecno-

logia (ST) da UFC, que será realizada 
amanhã (21), o Reitor do Instituto Tec-
nológico da Aeronáutica (ITA), Carlos 
Américo Pacheco, faz palestra às 18h, no 
Auditório Cândido Pamplona do Centro 
de Tecnologia (bloco 712 do Campus 
do Pici Prof. Prisco Bezerra). O evento é 
aberto ao público. Ele vai falar sobre ino-
vação tecnológica e desenvolvimento. A 
ST, que prossegue até o dia 24, com mi-
nicursos e palestras, é promovida pelos 
estudantes das graduações em Engenha-
ria do CT anualmente.  

    Assessoria de Comunicação do CT
     (85) 3366 9602

Jogos de tabuleiro
O 1º Encontro de Jogos de Tabulei-

ro, organizado pelo Centro de Estudo 
sobre Ludicidade e Lazer (Celula), li-
gado ao Instituto de Educação Física e 
Esportes (Iefes), acontecerá de quarta 
(22) a sexta-feira (24), no Campus do 
Pici, por trás do Restaurante Univer-
sitário. O evento é gratuito, mas, para 
efeito de organização, interessados de-
vem fazer inscrição no blog do Celula 
(is.gd/wb2eY3). A programação inte-
gra as atividades dos Encontros Univer-
sitários. Outras informações pelo fone 
85 9623 0901.

     Prof. Marcos Teodorico Pinheiro 
     (85) 3366 9216


