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 Dragão Fashion

 Educação musicalConcurso público

Medicina apresenta estudo no Havaí e Canadá
Trabalho desenvolvido no 

Laboratório de Neurofisio-
patologia e Terapêutica Neu-
rológica da UFC será apre-
sentado no Encontro Anual da 
Academia Americana de Neu-
rologia, que está acontecendo 
no Havaí até sábado (16).

Trata-se de um aparelho 
para  estimular a medula espi-
nhal (em animais de labo-
ratório) sem usar anestésico 
ou cirurgia. O aparelho é re-

 Saúde & Movimento
 O Instituto de Educação 

Física e Esportes da UFC realiza 
o projeto Saúde em Movimento, 
para estimular a prática de 
atividades físicas por pessoas 
acima de 25 anos. As aulas 
acontecem às segundas, quartas 
e sextas-feiras, das 6h30min às 
8h30min, no Parque Esportivo 
do Campus do Pici. Contato pelo 
fone: (85) 3366.9533.

Como  resultado da viagem 
de trabalho do Reitor Jesualdo 
Farias à Alemanha, a Universi-
dade Federal do Ceará firmou 
convênios de cooperação com 
a Universitat Luneburg e com 
o Instituto Helmholtz-Zetrum, 
em Geesthacht.

Com a Universitat Lune-
burg, o convênio abrange 
as áreas de Psicologia do 
Trabalho e Gestão e envolve 
a mobilidade de estudantes 
de graduação, pós-gradua-

O Programa de Educação 
Tutorial (PET), do curso de 
Educação Musical da UFC, está 
com inscrições abertas, até o 
preenchimento das vagas, para 
a Oficina de Educação Musical, 
que acontece nos dias 14 e 28 
de abril e 5 e 12 de maio, na 
sala de informática daquele 
curso, no Campus do Pici. Na 
oficina será utilizado o software 
Audacity. Interessados devem 
enviar nome, fone e e-mail para 
peteducamusica@gmail.com.

O Curso de Design de Moda da 
UFC estará  presente no Dragão 
Fashion Brasil 2011, que começa 
amanhã (12) e prossegue até sába-
do (16), no Centro de Convenções , 
em Fortaleza. No estande do curso 
ficarão expostas produções dos 
alunos. Cinquenta deles trabalha-
rão no backstage e recepção do 
evento e a equipe Lixiúria, com 
alunos do 40 semestre, concorrerá, 
com oito equipes brasileiras, no 
concurso Novos Talentos.

ção e professores dos cursos 
de Psicologia, Engenharia de 
Produção e Administração.

O convênio com o  Instituto 
também vai permitir intercâm-
bios. A instituição alemã tem 
tradição em pesquisas nas áreas 
de soldagem por fricção, ligas 
de magnésio e caracterização de 
materiais metálicos, com ênfase 
em modernas técnicas de mi-
croscopia eletrônica. Seus estu-
dos têm aplicações na indústria 
aeroespacial e automotiva. 

UFC firma novos convênios com Alemanha

A UFC inscreve, até 4 de 
maio próximo, para concurso 
de professor adjunto em For-
taleza. As vagas são para o 
Instituto de Educação Física e 
Esportes, Centro de Ciências, 
Centro de Tecnologia e Facul-
dade de Economia, Adminis-
tração, Atuária Contabilidade 
e Secretariado. Os editais 75 e 
76/2011 estão no site www.srh.
ufc.br/editais.htm.

sultado de estudo feito pelos 
alunos Paulo Marcelo Sales e 
Loraine Andrade, orientados 
pelos professores Cid Gondim 
e Hélio Rôla. A estimulação 
eletromagnética é usada no 
tratamento psiquiátrico da de-
pressão e transtorno obssessivo-
compulsivo, 

Em junho, o estudo será 
apresentado  no Congresso  da 
Movement Disorders Society, 
em Toronto, Canadá. 

Práticas urbanas
Até 29 de abril, a revista 

Moanga, publicação eletrônica 
dos estudantes de Pós-Gradua-
ção em História da UFC, recebe 
resenhas e artigos acadêmicos  e 
inéditos sobre o tema “Práticas 
urbanas”. Os textos podem ser 
encaminhados para o e-mail 
moangaufc@yahoo.com.br. As 
matérias selecionadas sairão na 
edição programada para junho 
próximo.  


