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“Ditaduras: o presente do pre-
térito. Memória e Esquecimento 
da América Latina” é o tema do IV 
Seminário da Graduação sobre His-
tória da América Latina, promoção 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em América Latina e Caribe, do De-
partamento de História da UFC. De 
hoje (18) até quarta-feira (20), no 
auditório da Reitoria. Informações 
e programação completa no blog: 
nepalc.blogspot.com.

 

 Ditaduras na América

 Clube da Leitura
O projeto de extensão Clube da 

Leitura, do Curso de Biblioteco-no-
mia da UFC, promove sábado (23), 
às 9h, na Casa de José de Alencar, 
discussão aberta sobre o livro 
Vidas Secas, do escritor alagoano 
Graciliano Ramos. Informações 
pelo telefone 3366.7699 ou pelo 
clubedaleituraufc@gmail.com. 

 INCT no LabomarComeça Campanha “UFC Solidária”
A Universidade Federal do 

Ceará entra hoje (18) na corrida 
pela arrecadação de alimentos, 
água potável, produtos de higie-
ne e medicamentos que serão 
doados às vítimas das enchentes 
em todo o Ceará. 

É a campanha “UFC Solidá-
ria”, que segue até 29 de maio. A 
Administração Superior convida 
professores, servidores técnico-
administrativos e estudantes para 
formar uma rede de colaborado-
res que, juntos, deverão arreca-
dar pelo menos 20 toneladas em 
donativos.  

Antes mesmo do início da 
campanha, já estão asseguradas 
pelo menos 10 toneladas de leite. 
Os produtos de maior necessi-
dade, segundo a Defesa Civil, 
são leite em pó e em caixa, água 
potável e fraldas descartáveis, 
além de medicamentos para dor 
e gripe. De acordo com o Órgão, 
a meta de arrecadação de roupas 
já foi atingida. 

A UFC receberá doações em 

O Museu de Arte da UFC 
reabre aos visitantes hoje (18),  
com novo desenho das salas 
permanentes dedicadas a Alde-
mir Martins, Antônio Bandei-
ra, Chico da Silva, Descartes 
Gadelha e Raimundo Cela. 

Essa última terá um espaço 
dedicado à Arte Popular, apre-
sentando estampas xilográficas   
impressas a partir de matrizes 
pertencentes às coleções do 
Museu, com destaque para 

Mestre Noza, Waldêredo, Da-
másio Paula, Antônio Batista, 
Lino e Stênio Diniz. Haverá 
também esculturas em madeira 
e cerâmica (mais de 300) de 
mestres nordestinos como Chi-
co Santeiro, Mestre Vitalino, 
José Caboclo, Manuel Eudócio 
e Maria do Barro Cru. 

O MAUC funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 14h às 18h, na Aveni-
da da Universidade, 2854.

MAUC reabre e inaugura nova exposição

postos de coleta instalados em 
pontos centrais da Universidade: 
Sala de Convivência da Reitoria; 
Superintendência de Recursos 
Humanos; restaurantes univer-
sitários (Pici e Benfica); Rádio 
Universitária; Casa de José de 
Alencar, bibliotecas universitárias 
e todas as unidades acadêmicas 
em Fortaleza. 

De acordo com a Pró-Reito-
ria de Extensão, que coordena a 
campanha, qualquer curso pode 
montar seu local de coleta. A UFC 
garante o transporte do material 
arrecadado.

Já declararam apoio à cam-
panha o Diretório Central dos 
Estudantes (DCE), Associação 
dos Docentes da UFC (ADUFC) 
e  Sindicato dos Trabalhadores da 
UFC (Sintufce). 

Para a segunda parte da cam-
panha, está sendo planejada a 
formação de uma equipe técnica 
da Universidade para auxiliar na 
reconstrução de barragens e imó-
veis danificados pelas chuvas.

Através do Instituto de Ciên-
cias do Mar, a UFC participa de 
mais um Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia. O  INCT 
de Energia, Ambiente e Biodiver-
sidade, que tem sede na Universi-
dade Estadual do Amazonas conta 
com R$ 6,5 milhões, oriundos do 
CNPq. Vai gerar conhecimentos e 
produtos para o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia e in-
tegrar competências para novos 
projetos e formação de doutores, 
com foco em biodiversidade e 
biotecnologia. O coordenador 
do  novo Instituto, no Labomar, 
é o Prof. Gandhi Rádis. Este é 
o quarto INCT em atividade na 
Universidade Federal do Ceará. 


