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 Crise econômica

    

Começa hoje (17) às 16h, na 
Escola de Saúde Pública do Ceará 
(Av. Antonio Justa, 3161 - Meire-
les), o ciclo de seminários “Con-
flitos Socioambientais e a Saúde-
Doença  no Ceará: processos de 
produção de conhecimento na re-
lação Universidade-Movimentos 
Sociais”. O ciclo prossegue até 
15 de setembro com palestras 
semanais, numa promoção do 
Núcleo Trabalho, Meio Ambiente 
e Saúde para a Sustentabilidade, 
do Departamento de Saúde Co-
munitária da UFC.

  

Um encontro sobre expe-
riências positivas de inclusão 
reunirá em Fortaleza repre-
sentantes dos seis países do 
Mercosul: Brasil, Argentina, 
Uruguai, Paraguai, Chile e Bo-
lívia. Será de 25 a 28 de agosto. 
O Ceará representará o Brasil 
e sediará o evento  devido 
às experiências pioneiras  da 
Universidade Federal do Ceará 
na formação de professores 
em atendimento educacional 
especializado.

As professoras Rita Vieira 
de  Figueiredo, Vanda  Leitão 
e Zilsa Santiago relatarão as 
experiências inclusivas da 

 Ecologia e saúde

A Casa de José de Alencar 
inicia uma série de seminários 
temáticos. Serão quinzenais, aos 
sábados, a partir de 10h. O  pri-
meiro, sobre a crise econômica, 
começa dia 22 e prossegue até 28 
de novembro. O primeiro debate 
enfocará “Ética e globalização no 
contexto da crise”. Mais informa-
ções: www.cja.ufc.br.

 Orquídeas no Pici
Estão abertas inscrições para 

o curso “Cultivo de Orquídeas - 
Substrato e Bokashi”, que acon-
tece dias 21 e 22 agosto. Quem 
vai ministrar é o Prof.  Roberto 
Jun Takane, do Departamento 
de Fitotecnia da UFC. O curso 
é aberto ao público em geral e 
oferece 50 vagas. As inscrições 
acontecem até o preenchimento 
das vagas e podem ser feitas na 
Associação Científica de Estudos 
Agrários (Bloco 847 - Campus 
do Pici).  Contatos: 3366.9736.

Psicologia ambiental
O Laboratório de Pesquisa em 

Psicologia Ambiental (Locus)  
inscreve até quarta-feira (19) 
candidatos a bolsista. Podem 
concorrer alunos dos cursos de 
Psicologia, Arquitetura, Geogra-
fia e Pedagogia da UFC. A sede 
do Laboratório fica no Centro de 
Humanidades I.  Outras informa-
ções pelo fone 3366.7648

Lançamento de livro
“Sistemas públicos de comuni-

cação no mundo: as experiências 
de doze países e o caso brasileiro”, 
coletânea da ONG Coletivo Inter-
vozes em co-edição com a editora 
Paulus, será lançada amanhã (18), 
às 18h30min, no auditório da Rei-
toria. Haverá debate com partici-
pação do jornalista Sivaldo Pereira 
e a socióloga Inês Vitorino.

Em assembléia realizada 
quinta-feira (13), alunos, 
professores e técnico-admi-
nistrativos do Curso de Far-
mácia decidiram retornar às 
atividades, após paralisação 
para reivindicarem melhores 
condições para o curso. De 
acordo com a Chefe do De-
partamento de Farmácia, Profa 
Nirla Rodrigues Romero, todos 

Retorno às aulas no Curso de Farmácia

Experiências inclusivas são destaque 

acataram as propostas feitas pela 
Reitoria. São elas: reforma do 
prédio atual; construção de um 
prédio de quatro andares em 
terreno que está sendo adquirido, 
para a qual estão assegurados 
R$1,2 milhão e mais R$ 1,5 mi-
lhão previsto para o orçamento 
de 2010; e previsão de expansão 
do curso no mesmo terreno onde 
será construído o novo bloco. 

UFC. Entre elas estão a especia-
lização para formar professores 
de escola pública que atuam 
junto a crianças com necessida-
des especiais e o projeto Letras 
Libras, que forma professores e 
instrutores na Linguagem Brasi-
leira de Sinais. Falarão também  
da acessibilidade em termos de 
redução das barreiras arquite-
tônicas na UFC. Os primeiros 
dias do evento serão destinados 
às discussões dos grupos de 
trabalho. As atividades do dia 
28 serão realizadas no Auditório 
da Reitoria, das 14h às 18h. A 
iniciativa  conta com apoio do 
Ministério da Educação


