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    Educação à distância

 Certificados

O 20  Seminário EaD -ADM 
reunirá autoridades em Educação 
a Distância nos dias 3 e 4 de se-
tembro, no auditório Waldir Dio-
go da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (Av. Barão 
de Studart, 1980 - Aldeota). A 
promoção é da Coordenação de 
EaD do Instituto UFC Virtual. 
Outras informações na Inova 
Empresa Júnior da FEAAC e no 
www.vdl.ufc.br/eadadm. 

Seleção de professor

 Design Emocional

Empreendedorismo

A Coordenadoria de Acom-
panhamento Discente, da Pró-
Reitoria de Graduação, informa 
os certificados dos 2.580 estudan-
tes que trabalharam na Feira das 
Profissões, como orientadores vo-
cacionais, serão entregues a partir 
do dia 30 de setembro. Na mesma 
data, serão disponi-bilizados no 
histórico escolar de cada um deles 
os créditos relativos à atividade 
complementar.

O Instituto de Ciências do 
Mar (Labomar) se integra às 
ações da Semana do Peixe, cam-
panha nacional que se realiza de 
10 a 7 de setembro, numa promo-
ção dos ministérios da Pesca e 
Aquicultura e da Saúde. 

O slogan da campanha é 
“Ponha mais sabor e saúde no 
seu prato” e visa chamar atenção 
para a variedade e riqueza nu-
tricional do pescado brasileiro. 

Durante a campanha, serão 
divulgadas as vantagens do 

Labomar na campanha da Semana do Peixe 

Estão abertas inscrições de tra-
balho para o II Congresso Regio-
nal de Empreendedorismo Univer-
sitário, que acontecerá no período 
de 10 e 3 de outubro, no Teatro 
Municipal  do Crato. Podem ser 
submetidos trabalhos de qualquer 
área, desde que relacionado ao 
tema do encontro. A organização é 
das empresas júniores do curso de 
Administração da UFC no Cariri 
e do Curso de Engenharia de Pro-
dução Civil do IFCE. Informações: 
88 35215640

O Prof.Itiro Iida, da Univer-
sidade de Brasília, fará palestra 
sobre Design Emocional quinta-
feira (3), às 18h30min, no audi-
tório da Reitoria. O design emo-
cional estuda as conexões entre o 
produto e o consumidor. Embora 
o  tema tenha como público alvo 
professores e estudantes dos cur-
sos de Arquitetura, Design, Moda 
e Publicidade, a palestra é aberta 
ao público em geral.   

Programa UFC TV - Canal 5
Domingo - 12h30min

Terça-feira - 19h30min (repri-

Estão reabertas até 11 de se-
tembro, inscrições do concurso 
público para professor assistente  
no Campus da UFC em Sobral. 
As vagas sãopara os setores de 
estudo: Sistemas e Redes de 
Comunicação; Clínica Odonto-
lógica/Saúde Coletiva; e Clínica 
Odontológica / Odontopediatria e 
Ortodontia. De 2 a 4 de setembro, 
as inscrições são para professor 
substituto em Fortaleza, para di-
versas áreas. Informações: www.
srh.ufc.br/editais.htm.

consumo de peixes e a maneira 
correta de comprá-los. Alimento 
saudável, o peixe é fonte de ferro, 
cálcio, vitamina B12 e todos os 
aminoácidos necessários à forma-
ção, crescimento e manuenção do 
corpo humano. 

Como forma de estimular o 
consumo do pescado, alguns su-
permercados se comprometeram 
a oferecer o produto a preços 
baixos. Contatos: 3366.7000 e 
www.presidencia.gov.br/estrutu-
ra_presidencia/seap/

“James Watson: uma pai-
xão pelo DNA” é  título do 
docu-mentário que será apre-
sentado no programa Ciência 
ao Meio-Dia, quarta-feira (2), 
às 12h30min, no auditório do 
Departamento de Bioquímica 
e Biologia Molecular da UFC, 
no Campus do Pici. O progra-
ma é aberto ao público.

Ciência ao Meio-dia Saúde Pública
A UFC e a UECE, através dos 

seus cursos de Pós-Graduação em 
Saúde Pública Coletiva, recebem 
até 3 de outubro, inscrições  para 
seleção ao Doutorado em Saúde 
Coletiva. São ofertadas 25 vagas. 
O edital pode ser acessado nos 
endereços eletrônicos: www.ufc.
br, www.saudepublica e www.
cmasp.uece.br


