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Até quarta-feira (22), o Núcleo 

de Psicologia Comunitária da UFC 
inscreve para o curso de extensão 
em Psicologia Comunitária, em So-
bral. O público-alvo são estudantes 
e profissionais de Psicologia e áreas 
afins interessados em desenvolvi-
mento comunitário. Serão 64 horas 
aula, de 25 de abril a 5 de julho. 
Mais informações no Cetrede. Fo-
nes: 3214.8200 e 3214.8210. 

 Psicologia comunitária

 Enfermagem Neurológica
O Núcleo de Pesquisa e Exten-

são em Enfermagem Neurológica 
da UFC está com inscrições abertas 
para o I Curso de Atualização em 
Enfermagem Neurológica. As aulas 
vão acontecer de 12 de maio a 16 
de junho, das 18h às 22h, no Depar-
tamento de Enfermagem. Contato 
com a Coordenadora, Profa. Zuíla 
Maria de Figuerêdo Carvalho, pelo 
fone 3366.8457.

 Nível superior

 Café literário no DCE
O Diretório Central dos Estudan-

tes promove novas edições do Café 
Literário dias 25 de abril e 9 de maio, 
às 15h. Os participantes podem 
levar poesias, fotos ou vídeos para 
compartilhar. O DCE fica na Rua 
Clarindo de Queiroz, 933 - Centro.

FEAAC comemora 70 anos de fundação
A Faculdade de Economia, 

Administração,  Atuária, Con-
tabilidade e Secretariado inicia 
na próxima quinta-feira (23) os 
festejos pelos 70 anos de sua cria-
ção. A programação tem início 
às 8h com alvorada da Banda da 
Polícia Militar e hasteamento de 
bandeiras. Às 19h30min haverá 
descerramento do Marco dos 70 
anos, seguido de homenagem a 
professores que fazem parte da 
história da Faculdade. Depois 
será servido coquetel.

Fundada em 10 de novembro 
de 1938 pelo Prof. Djacir Me-

nezes, denominava-se Faculdade 
de Ciências Econômicas do Ceará. 
Funcionou como instituição priva-
da até 1963, quando foi federaliza-
da. Hoje conta com  4.711 alunos, 
sendo 3.838 de graduação, 480 de 
especialização, 362 de mestrado e 
31 de doutorado. 

A FEAAC oferece mestrados 
profissionais e acadêmicos nas 
áreas de Economia, Administra-
ção e Controladoria; doutorado 
em Economia e vários cursos de 
especialização. Edita ainda  “Con-
textus - Revista Contemporânea 
de Economia e Gestão”.

Como resultado do encontro 
da Prefeita Luizianne Lins com 
o Reitor Jesualdo Farias e o Vice, 
Henry Campos, semana passada, 
ficou agendada uma reunião de 
trabalho para a próxima sexta-feira 
(24). Na ocasião serão aprofun-da-
das questões que vinculam a UFC 
ao Plano Diretor de Fortaleza, re-
centemente aprovado pela Câmara 
Municipal.

Além disso, foi marcado um 
seminário para o dia 19 de maio, 
com a participação do Reitor, da 
Prefeita e respectivas equipes de 
assesores diretos. Os encontros fa-
zem parte da intenção de fortalecer 
relações institucionais entre a UFC 
e a Prefeitura, avaliar parcerias já 
existentes e planejar novas ações 
conjuntas. Áreas de saúde e cultura 
estão na pauta.

Parceria UFC/Prefeitura de Fortaleza

O IV Fórum Nacional dos Téc-
nicos de Nível Superior das Institui-
ções Federais de Ensino será aberto 
quinta-feira (23), às 15h, no audi-
tório da Reitoria da UFC. O evento 
prossegue até o dia 24, quando 
haverá assembléia de fundação da 
Associação Nacional dos Técnicos 
de Nível Superior das IFES. 

Emoção e lembranças nas 
homenagens ao Reitor Ícaro 
Moreira (1952 - 2008) sexta-
feira, 17 de abril, quando com-
pletou um ano de sua morte. A 
programação teve início às 9h, 
com sessão solene no Conselho 
Universitário. 

À tarde, no auditório do 
Centro de Ciências, houve 
cerimônia de descerramento 
de placa na  homenagem. Em 
seguida, familiares e amigos 

participaram da Celebração da 
Esperança. A programação foi 
encerrada com solenidade, às 
18h30min, na Reitoria, quando 
foi colocada foto do Prof. Ícaro 
Moreira na Galeria de Reitores.

Este mês, a UFC venceu o 
Prêmio Petrobras de Tecnologia 
na categoria Tecnologia de Pro-
dutos. O Prof. Ícaro participou 
do projeto na área de  biolu-brifi-
cantes, coordenado também pelo 
Prof. Célio Loureiro. 

Um ano sem o Prof. Ícaro Moreira


