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 Memória

 Servidores artistas

Edital de mobilidade acadêmica internacional  Plantas Medicinais

O Centro de Tecnologia 
da UFC promoverá a  VI 
Semana de Tecnologia, de 
17 a 21 de outubro. O pré-
lançamento  será quarta-feira 
(21), às 13h, no Auditório 
Cândido Pamplona (Bloco 
714 - Campus do Pici), com o 
caso de sucesso da indústria 
de roupa personalizada Take 
a Nap, que em 2010 ganhou 
o prêmio de competitividade 
para  micro  e  pequenas 
empresas, pelo Sebrae. 

O Projeto CASa de Artes da 
UFC promove amanhã (20), 
às 17h, recital didático de 
música erudita, com repertório 
eclético. Será na Sala Interarte, 
da Casa de Cultura Alemã, 
no Campus do Benfica. O 
programa inclui canções de 
compositores contemporâneos 
e o regionalismo brasileiro de 
Waldemar Henrique, além do 
sentimentalismo estético de 
Villa-Lobos e dos clássicos 
mais populares.

“Case” de sucesso

A C o o r d e n a d o r i a  d e 
Assuntos Internacionais 
da UFC divulgou edital 
para alunos de graduação 
que queiram estudar  no 
exterior, em instituições 
conveniadas. O edital não 
prevê concessão de bolsas; 

Foi aberto na manhã de hoje 
(19) o XX Congresso Italo-la-
tino-americano de Etnomedici-
na Prof. Dr. Francisco José de 
Abreu Matos, no Seara Hotel 
(Av. Beira Mar, 3080). O ho-
menageado é o idealizador das 
Farmácias Vivas e saudoso pro-
fessor da UFC. O encerramento 
será dia 22, às 16h, no Horto de 
Plantas Medicinais (Bloco 941,  
Campus do Pici). 

o aluno deve arcar com todas 
as despesas do intercâmbio. 
Os detalhes da inscrição 
podem ser conferidos no 
Edital 04, no site www.cai.
ufc.br. Outras informações 
pelo telefone (85) 3366.7335 
e e-mail: inter@ufc.br.

Os servidores Amélia Spin-
dola, engenheira de segurança, 
e Francisco Bandeira, cine-
grafista, ambos da UFC, vão 
expor trabalhos na XVI Unifor 
Plástica,  de 13 de outubro a 18 
de dezembro. Amelita participa 
com as obras “Trabalho Infantil 
11.I” e “Trabalho Infantil 11.II” 
e Francisco Bandeira, com “O 
Pegador de Borboletas”.

A missa de 7º dia em 
memória do Prof. Expedito 
José de Sá Parente será rezada 
hoje (19), às 19h, na Paróquia 
Nossa Senhora da Paz (Rua 
Visconde de Mauá, 905 - 
Aldeota). Professor Emérito 
da UFC, Expedito Parente foi 
responsável pela primeira pa-
tente mundial da produção de 
biodiesel por meio da trans-
esterificação, a partir de plan-
tas oleaginosas. A invenção 
rendeu a ele o reconhecimento 
da ONU e da agência espacial 
norte-americana NASA.

Música erudita

Foi inaugurado, na última 
sexta-feira (16), o bloco 
didático do Departamento 
de Engenharia Metalúrgica 
e de Materiais do Centro de 
Tecnologia  da UFC.  Além das 
salas de aula, gabinete  para 
professores e alunos de pós-
graduação, as novas instalações 
abrigam o Laboratório de 
Corrosão, que será referência 
para a região Nordeste. O 
laboratório, orçado em R$ 
2,7 milhões, foi totalmente 
financiado pela Petrobras. O 

Reitor da UFC, Prof. Jesualdo 
Farias, assegurou que todo 
investimento que a Petrobras 
fez e fará  na Universidade terá 
retorno muito além do esperado. 
De 2006 a 2011, a Petrobras 
investiu R$ 38,5 milhões na 
implantação de infraestrutura 
laboratorial e projetos de 
pesquisa e desenvolvimento no 
Ceará, dos quais R$ 36 milhões 
foram destinados à UFC. O 
Laboratório de Corrosão é 
coordenado pelo Prof. Lindberg 
Gonçalves.

UFC e Petrobras reafirmam parceria em laboratório


