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 Maracatu cearense

 Sucesso no Pici

II Semana de Química começa quarta-feira

Dignidade das crianças motiva seminário
A violação dos direitos 

humanos de crianças e adoles-
centes pelo Estado será tema 
do seminário “Pelo direito 
de viver com dignidade”, 
que ocorre dias 16 e 17, no 
auditório do Departamento 
de Ciências Sociais da UFC 
(Área 3 do Centro de Humani-
dades - Benfica). A promoção 
é do Centro de Defesa da Cri-

  Mais animação

Trinta e quatro anos após 
a instalação do Mestrado em 
Direito, a UFC inaugura, hoje 
(13), o Doutorado em Direito 
– o único em universidades 
públicas do Ceará, Piauí, 
Maranhão e Rio Grande do 
Norte. O início dos trabalhos 
será marcado pelo Seminário 
de Altos Estudos de Direito 
Constitucional, a ser realizado 
hoje e amanhã (14), a partir 
das 8h30min, na Faculdade de 
Direito da UFC (Rua Meton 

“Maracatus no Ceará – Sen-
tidos e Significados” (Edições 
UFC, 350 p., R$ 25,00) é o tí-
tulo do livro que Danielle Maia 
Cruz lança na próxima quarta-
feira (15), no Museu de Arte da 
UFC, às 19h. A obra resultou da 
pesquisa de dissertação de mes-
trado em Sociologia pela UFC 
e foi premiada no VI Edital de 
Incentivo às Artes da Secretaria 
da Cultura do Estado. O estudo 
teve como base o Maracatu Na-
ção Iracema.

de Alencar, s/n – Centro). O 
evento terá a presença de per-
sonalidades internacionais, 
como Eduardo Paz Ferreira, 
catedrático da Universidade de 
Lisboa (Portugal); Roberto Al-
fonso Pastor, constitucionalista 
e professor da Universidade de 
Valência (Espanha); e o Prof. 
Paulo Bonavides, referência 
mundial do Direito Constitucio-
nal. A programação do evento 
pode ser encontrada em www.
ufc.br.

Doutorado em Direito será aberto hoje

Tem início na próxima 
quarta-feira (15), prosseguin-
do até sábado (18), no Au-
ditório Reitor Ícaro de Sousa 
Moreira (Bloco 902 - Cam-
pus do Pici), a II Semana da 
Química da UFC. O evento 
comemora os 50 anos de 
criação do Curso de Química 
e os 100 anos de premiação da 
Dra. Marie Curie com o Prê-
mio Nobel de Química, bem 

Na última quarta-feira (8), o 
Núcleo de Cinema de Animação 
(Nuca) da Casa Amarela Eusélio 
Oliveira, da UFC, foi reinaugu-
rado. O espaço ganhou equipa-
mentos de computação gráfica 
de última geração, semelhantes 
aos usados pelos grandes estú-
dios de animação do Brasil e 
do mundo, e teve melhorias em 
sua estrutura física para receber 
cursos de extensão.

Cerca de 3 mil estudantes 
de Ensino Médio de escolas 
públicas e privadas de Fortaleza 
visitaram o Centro de Tecnolo-
gia da UFC, no Campus do Pici, 
no primeiro sábado de junho, 
durante mais uma edição do 
evento “O CT quer você”. Os 
visitantes conheceram salas de 
aula e laboratórios, ao lado de 
alunos e  professores do CT.

ança e do Adolescente do Ceará 
(Cedeca), Associação Nacional 
dos Centros de Defesa da Cri-
ança e do Adolescente (Anced), 
em parceria com o Laboratório 
de Estudos da Violência (LEV)
da UFC, ONG Visão Mundial e 
Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República. 
Inscrições no site do Cedeca 
(www.cedecaceara.org.br).

como o Dia do Químico (18). O 
evento ainda comemora o Ano 
Internacional da Química. 

A programação, que inclui 
palestras, minicursos, oficinas, 
mesas-redondas, apresentações 
teatrais, gincana e show de tal-
entos, pode ser acessada no site 
www.quimica.ufc.br. 

Outras informações podem 
ser obtidas através do telefone 
(85) 3366.9975.


