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Educação a distância em debate dia 18
O projeto Oficinas de Edu-

cação Aberta e a Distância, re-
alizado uma vez por ano em uma
cidade brasileira, terá sua edi-
ção 2007 em Fortaleza. Será na
próxima sexta-feira, dia 18, das
9h às 17h30min, no auditório da
Reitoria da Universidade Fede-
ral do Ceará. Promovem o
evento a UFC, Faculdade Inte-
grada da Grande Fortaleza, As-
sociação Brasileira de Educação
a Distância (ABED) e Secreta-
ria de Educação a Distância
(SEED/MEC).

A programação terá início
com apresentação artística se-
guida da abertura pelos profes-
sores Hélio Chaves Filho, da

Cento e vinte alunos do Ensi-
no Médio de escolas públicas
participam, até junho, dos cursos
básicos de Física, Química e Bi-
ologia oferecidos pela Seara da
Ciência, espaço de divulgação
científica e tecnológica da UFC.
Eles têm aulas duas vezes por
semana, ministradas por alunos
da Universidade. No final do cur-

Seara recebe alunos da escola pública

 Comunicação
Realiza-se em Fortaleza, de 23 a

25 de maio, o XII Colóquio Interna-
cional de Comunicação para o De-
senvolvimento Regional. A Pró-Rei-
toria de Extensão e o Departamento
de Comunicação Social da UFC as-
sumiram a coordenação regional do
evento, que será realizado na Facul-
dade 7 de Setembro. Veja a progra-
mação completa no endereço:
www.prex.ufc.br/regiocom

 Rui Simões
A Biblioteca Rui Simões de

Menezes, do Labomar, abriu exposi-
ção bibliográfica em homenagem
póstuma a seu patrono, que estaria
completando 90 anos de idade. A
exposição inclui a produção científi-
ca do homenageado, que teve dois
livros e centenas de artigos publica-
dos no Brasil e no Exterior.

SEED, e Júlio Wilson Ribeiro,
do Departamento de Computa-
ção da UFC, coordenador do
Pólo ABED em Fortaleza.

Júlio Wilson destaca a im-
portância do evento que, segun-
do ele, objetiva conscientizar
pessoas e instituições sobre o
papel cada vez mais destacado
da EaD em nosso país.  “Repre-
senta mais formação de pessoal
especializado, atração de em-
presas e produção de softwares
educativos”, comenta. A oficina
busca, ainda, reunir profissionais
voltados para essa temática, o
que deverá resultar na criação de
novos grupos de trabalho com
EaD no Ceará.

so será concedido certificado.
Segundo o Diretor da Seara

da Ciência, Prof. Marcus Vale, o
propósito é oferecer aos alunos
da rede pública oportunidade de
complementarem a formação re-
cebida na escola. É dada ênfase
às atividades práticas nos labo-
ratórios. Com isso, incentiva-se
também o gosto pela pesquisa.

Jovens são orientados sobre efeitos das drogas
Teve início, na UFC, o proje-

to “Drogas de abuso: alterações
fisiológicas e farmacológicas”. O
objetivo é orientar adolescentes,
na rede pública de ensino de For-
taleza, sobre as alterações cau-
sadas pelos entorpecentes, aler-
tando-os quanto ao perigo que o
consumo de álcool, tabaco e ou-
tras drogas lícitas e ilícitas trazem
para a saúde. Grupos de alunos atu-

arão em cinco escolas. A partir de
amanhã, dia 15, até o final do ano,
cinco jovens de cada escola esta-
rão participando de treinamento
para se tornarem multiplicadores
das informações recebidas.

O projeto, vinculado à Pró-
Reitoria de Extensão, conta com
apoio do Departamento de Fisio-
logia e Farmacologia da Faculda-
de de Medicina.

 Gestão Social
O Laboratório Interdisciplinar de

Estudos em Gestão Social , núcleo
de pesquisa e extensão da UFC no
Campus do Cariri, realizará, de 23 a
25 do corrente mês, o I Encontro
Nacional de Pesquisadores em Ges-
tão Social. O evento acontece no
Memorial Padre Cícero, em Juazeiro
do Norte, tendo como tema “Gestão
Social: práticas em debate e teorias
em construção”. Inscrições através
do site: www.liegs.ufc.br

 Oficina de Arte Floral
 Estão abertas, até o dia 20, no

Departamento de Desenvolvimento
Humano da SRH, inscrições para a
Oficina de Arte Floral, destinada a
servidores docentes e técnico-admi-
nistrativos da UFC. A oficina, com
aulas das 14h às 16h, terá início no
dia 21. Informações pelos fones
3366.7410 / 3366.7412.


