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 Pesquisas espaciais

 Latinos nos EUA
Boas notícias da Secretaria de Acessibilidade

Amor e sexo na velhice são tema de evento
Hoje é o último dia de  ins-

crições para o evento “Amores 
(im)possíveis?”, que acontece 
de 5 a 8 de abril, na Casa de 
Cultura Alemã da UFC.  In-
teressados podem inscrever-se 
pelo e-mail cca@ufc.br. 

Por meio de palestras, 
mesas-redondas e exibição 
de filmes, serão abordadas 
questões envolvendo o enve-
lhecimento.

 Tecnologia e saúde
 O Núcleo de Tecnologias e 

Educação a Distância em Saúde 
promove conferência sobre  
“Tecnologias da Informação e 
das Comunicações na Formação 
e Atuação dos Profissionais da 
Saúde”, com a Profª Andréa 
Soares, da Faculdade de Medi-
cina da UFC. Será quarta-feira 
(6), às 15h, na sede do Nuteds 
(Rua Prof. Costa Mendes, 1608 
– Rodolfo Teófilo). Grátis.

Com as mudanças nas vias 
próximas ao Campus do Pici, 
como a construção do tunel 
que corta a Avenida Bezerra 
de Menezes,  a Universidade 
Federal do Ceará e a Pre-
feitura de Fortaleza estudam 
melhorias para facilitar a 
entrada e saída de veículos do 
Campus.

Com o túnel, o trânsito 
ficou mais intenso e veloz na 
Avenida Humberto Monte, au-
mentando o risco de acidentes 

A Profª Suzanne Oboler, 
pesquisadora do Departamento 
de Estudos Latino-Americanos 
do John Jay College of Criminal 
Justice, de Nova York, profere 
a palestra “Raça, Direitos e 
Pertencimento no Século XXI: 
O caso dos Latinos(as) nos 
Estados Unidos”. Será amanhã 
(5), às 14h30min, sala 1 do prédio 
do NUPER, na Faculdade de 
Educação da UFC (Rua Waldery 
Uchôa, n° 1 – Benfica).

O Vice-Diretor do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais, 
João Braga, e a tecnologista sênior 
do INPE, Fátima Mattiello, visi-
tam amanhã (5), 10h, o Centro de 
Tecnologia da UFC, no Campus 
do Pici. Às 15h, Braga faz palestra 
sobre “Os Centros Regionais do 
INPE”. Em seguida,   encontram-
se com o Reitor Jesualdo Farias, no 
Benfica. Quarta-feira, Fátima fala 
no CT sobre “Qualidade de Soft-
ware em Sistemas Espaciais”.

na área de acesso ao Campus. 
O diretor do Departamento 

de Atividades Auxiliares da 
UFC, Marcelino Souza, disse 
que na última semana foi reali-
zada reunião com técnicos da 
Autarquia Municipal de Transi-
to  e, em breve, as modificações 
serão anunciadas.

Com relação a estacionamen-
to no Campus, estudo mostra 
que uma área no Centro de Ciên-
cias pode ser usada para atender 
ao aumento da demanda.

UFC estuda melhorias para o trânsito no Pici

A Secretaria de Acessi-
bilidade UFC Inclui inicia hoje 
(4) serviço de digitalização e 
leitura de textos impressos para 
estudantes, professores e técni-
co-administrativos cegos. 

Os pedidos de digitalização 
podem ser feitos à Secretaria 
às terças-feiras (de 9h às 12h) 
e quartas (de 14h às 16h) e os 
de leitura devem ser feitass às 
terças (de 9h às 12h) e quintas 

Seis filmes serão exibidos e 
debatidos: “O medo devora a 
alma”, de Rainer Werner Fass-
binder; “Nuvem 9”, de Andreas 
Dresen; “Toda nudez será cas-
tigada”, de Arnaldo Jabor; “O 
outro lado da rua”, de Marcos 
Bernstein; “Flores da cereja / 
Hanami”, de Doris Doerrie; e 
“José e Pilar”, de Miguel Gon-
çalves Mendes). Veja a progra-
mação no site www.ufc.br. 

(de 14h às 16h). Basta o inte-
ressado comparecer ao setor, no 
térreo da Biblioteca do Centro 
de Humanidades, no Campus do 
Benfica – com o texto a ser lido 
ou digitalizado.  

Outra boa notícia da Secreta-
ria é a realização da palestra nes-
ta quarta-feira (6), às 9h30min, 
Auditório do Centro de Tecno-
logia (Campus do Pici) sobre 
“Acessibilidade na Web”.


