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 Cine Freud

 Políticas públicas

Letras: 50 anos

Biblioteca aos sábados
A Biblioteca de Ciências e 

Tecnologia da UFC, no Cam-
pus do Pici, voltou a funcionar 
aos sábados, das 8h às 12h. 
O serviço existe desde 2009 
mas sofreu  uma interrupção 
devido à reforma do prédio da 
biblioteca. Com a conclusão 
das obras, os usuários podem 
contar agora com instalações 
mais amplas e confortáveis 
para leitura e estudo.

 Matemática industrial
A au la  inaugura l   do 

bacharelado em Matemática 
Industrial, nova graduação da 
UFC, será amanhã (10), às 
14h, com palestra do  Prof. 
Antônio Clécio Fontelles 
Thomaz. Ele falará no auditório 
do Departamento de Estatística 
e Matemática Aplicada (Bloco 
910, Campus do Pici) sobre as 
aplicações do curso. 

O Laboratório Saul Gol-
denberg, do Grupo de Edu-
cação e Estudos Oncológicos 
(GEEON) da Universidade 
Federal do Ceará, obteve su-
cesso, em testes com animais, 
de um procedimento mais ba-
rato e eficaz que vai facilitar 
o diagnóstico de metástase 
em pacientes com câncer de 
mama. 

Agora, os estudos vão con-
tinuar para verificar a eficácia 
em mulheres e, em caso positi-

O Mestrado Profissional 
em Avaliação de Políticas 
Públicas, da UFC, promove 
de hoje (28) a 2 de março, 
o seminário “Avaliação de 
Políticas Públicas em Tempos 
Contemporâneos”. Na abertura, 
a  Profª Tânia Bacelar, da UFPE, 
fala, às 18h30min, no Auditório 
José Albano, do Centro de 
Humanidades, sobre “Políticas 
Públicas para o Nordeste: 
realidades e perspectivas”.

O Projeto Cine Freud, vin-
culado ao Laboratório de Psi-
canálise da UFC,  reinicia ativi-
dades com a exibição do  filme 
“Decameron”, de Pier Paolo 
Pasolini. Será  quarta-feira (2), 
às 14h, na Casa Amarela Eusélio 
Oliveira (Av. da Universidade, 
2591).  As inscrições são grátis e 
podem ser feitas no site do Cine 
Freud (http://sites.google.com/
site/cinefreud), ou no local da 
exibição do filme, às 13h.

vo, o diagnóstico deverá ser uti-
lizado em hospitais. O trabalho 
é coordenado pelo Prof. Luiz 
Porto, da Faculdade de Medici-
na. Diversas revistas científicas 
internacionais demonstraram 
interesse no estudo. A técnica 
foi publicada como nota prévia 
na Ata Cirúrgica Brasileira. O 
o Comitê de Ética em Pesquisa 
em Seres Humanos já autorizou 
a aplicação experimental em 
pacientes do Hospital Univer-
sitário Walter Cantídio.

UFC tem estudo pioneiro sobre câncer de mama

O Curso de Letras da UFC 
promove concurso para esco-
lha do logotipo em comemo-
ração a seu cinquentenário. As 
inscrições se encerram hoje 
(28).  Podem participar alunos 
de graduação da Universi-
dade. Cada um pode inscrever 
até dois trabalhos. O edital 
está em: http://letrasufc50.
weebly.com/criaccedilatildeo-
do-logotipo.html.

O Instituto UFC Virtual fir-
mou parceria com o Ministério 
das Relações Exteriores para 
ministrar curso a distância des-
tinado a funcionários da car-
reira diplomática. Cerca de 200 
funcionários, espalhados pelos 
cinco continentes, participam, 
até 25 de março, do Programa 
de Capacitação de Servidores 
do Ministério das Relações 
Exteriores.

UFC Virtual e Itamaraty

Estudantes de níveis Fun-
damental e Médio do Ceará 
podem inscrever-se, de 14 de 
março a 10 de abril, para a XIV 
Maratona Cearense de Quími-
ca. A competição, promovida 
pela Associação Brasileira de 
Química-CE, tem apoio da 
UFC. As inscrições são feitas 
na sede da Associação (Rua 
Floriano Peixoto 2020, bairro 
de José Bonifácio). 

Maratona de Química


