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 Semana de Ciências

 Professor eleito

Começa hoje o Festival UFC de Cultura

Aprendizagem
O programa Células Estu-

dantis de Aprendizagem Co-
operativa realiza o 2° Encontro 
de Aprendizagem Cooperativa 
da UFC, entre os próximos 
dias 20 a 22 de outubro. Será 
no Bloco 708 do Curso de 
Engenharia Civil, Campus do 
Pici. No encontro serão apre-
sentados relatos de experiên-
cias e seminários organizados 
pelos mais de 200 bolsistas. 
Contatos: (85) 3366.9444.

  Prêmio Ethos-Valor
Patrícia de Lima e Saeed 

Kham, professores do Depar-
tamento de Economia Agrícola 
da UFC, ganharam o Prêmio 
Ethos-Valor, na categoria Pro-
fessor. Eles concorreram com 
43 trabalhos de todo o Brasil. 
O concurso é promovido pelo 
Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social e pelo 
jornal “Valor Econômico”.

É hoje!  O III Festival UFC 
de Cultura – Ceará, África, 
Lusofonia: Encontros e Diálo-
gos Além-Mar começa nesta 
segunda-feira (18) e prossegue 
até sexta-feira (22).  

Shows com artistas locais, 
nacionais e internacionais, 
teatro, exposições, filmes, se-
minários animam os campi do 
Benfica e Pici. É tudo grátis.

A abertura será  às 17h, no 
Museu de Arte da UFC, com 

O Prof. Antonio Gomes de 
Souza Filho, do Departamento de 
Física da UFC, foi eleito membro 
afiliado da Academia Brasileira 
de Ciências, para o período de 
1º de janeiro de 2011 a 31 de 
dezembro de 2015. Ele foi um 
dos 29 jovens pesquisadores 
eleitos em todo o País.

Pela primeira vez, os En-
contros Universitários acon-
tecem em conjunto com o 
Festival UFC de Cultura. Nos 
Encontros, são apresentadas a 
produção e ações da Univer-
sidade nos âmbitos do ensino, 
da pesquisa e da extensão, nas 
áreas de ciências, tecnologia, 
docência, cultura e arte.

Apresentação de trabalhos, 
exposições, oficinas, palestras 

Têm início os Encontros Universitários A II Semana do Centro de 
Ciências acontece nos próximos 
dias 20 e 21, tendo como tema “A 
Ciência e a Responsabilidade So-
cial”. O Presidente da Fundação 
Cearense de Apoio ao Desenvol-
vimento Científico (Funcap), Tar-
císio Pequeno, profere a palestra 
de abertura sobre a temática da 
Semana, no Auditório Ícaro de 
Sousa Moreira, às 10h do dia 20. 
Contato: (85) 3366.9785.

inauguração da retrospectiva da 
exposição “Catadores do Jangu-
russu”, do artista plástico Des-
cartes Gadelha, e apresentação 
do Maracatu Solar. Às 19h, na 
Concha Acústica, apresentam-se 
Coral da UFC, Syntagma (CE) e 
Teresa Salgueiro, de Portugal.

O Festival é uma realização da 
Coordenadoria de Comunicação 
Social e Marketing Institucional 
da UFC. Saiba mais no site: www.
festivalufcdecultura.ufc.br.

O livro “Violência e confli-
tos sociais: trajetórias de pes-
quisa”, organizado pelo Prof. 
César Barreira, coordenador do 
Laboratório de Estudos da Vio-
lência da UFC, foi lançado na 
última quinta-feira, na Livraria 
Cultura. A obra reúne artigos 
sobre violência relacionando-a 
com  vitimização e sociabilida-
des, conflitos sociais, práticas 
jurídicas, proteção, segurança 
pública e práticas policiais.

Violência e pesquisa

Programa UFC TV 
Domingo: 13h30min
Reprise: Terça-feira, 19h30min
TV Ceará - Canal 5

e atrações culturais fazem 
parte da programação.

Uma das novidades deste 
ano é a Praça dos Encontros, lo-
calizada no Centro de Ciências, 
no Campus do Pici. O espaço 
será reservado para circulação, 
prestação de serviços, interação 
e entretenimento. Veja a pro-
gramação completa acessando 
o portal www.ufc.br, no banner 
dos Encontros Universitários. 
Contato: (85) 3366.9410. 


