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 ICA: Arte e educaçãoProgramação celebra aniversário da Unilab

O livro “Antônio Bandeira e 
a poética das cores” e a Coleção 
Xilogravuras de Juazeiro – 
Acervo MAUC serão lançados 
na próxima quarta-feira (23), 
às 19h, nos jardins da Reitoria 
da UFC (Av. da Universidade, 
2853 – Benfica). As obras 
constituem projetos da Coor-
denadoria de Comunicação 
Social e Marketing Institucional 
da UFC.  Flusser em fluxo

Em seu processo de ins-
talação, a Universidade da 
Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira 
(Unilab) contou com tutoria 
da Universidade Federal do 
Ceará por um ano e meio. É 
com alegria, que a UFC rece-
be e divulga a notícia sobre a 
abertura das comemorações 
do primeiro aniversário de 
funcionamento da Unilab. 

O evento, aberto ao públi-
co, acontece sexta-feira (25), 
a partir das 10h, no Campus 
da Liberdade, em Redenção O Programa de Pós-Gradua-

ção em Avaliação de Políticas 
Públicas da UFC inscreve, até 
11 de junho, para seleção da 
turma de 2012.2 de seu mes-
trado profissional. São ofertadas 
até 25 vagas, sendo 20 para 
profissionais de instituições 
conveniadas e cinco para profis-
sionais de outras instituições da 
sociedade civil que atuem com 
políticas públicas. Saiba mais, 
acessando: www.mapp.ufc.br.

(Avenida Abolição, nº 3), co-
memorando também o Dia da 
África. 

Às 10h30min, a Profª Selma 
Pantoja profere a conferência 
magna “Entre Áfricas e Brasis: 
Heranças e Desafios”. Às 15h 
o escritor angolano Eduardo 
Agualusa fala sobre “África 
e o Brasil: Novas Relações 
Culturais”. A programação se-
guirá até 17h, com atividades 
artísticas e culturais da África, 
Brasil e Timor. Mais informa-
ções estão no site http://www.
unilab.edu.br.

Uso da ayahuasca é tema de simpósio da UFC
O  simpósio “O uso ritual 

da ayahuasca em perspec-
tiva: Expansão, lei e saúde, 
acontece sexta-feira (25), às 
10h, no Auditório Luís de 
Gonzaga, do Departamento 
de Ciências Sociais da UFC. 
Participam os antropólogos 
Beatriz Labate e Sérgio Bris-
sac e o médico Luís Fernan-

O Programa de Pós-Gradua-
ção em Comunicação da UFC 
realiza nos dias 24 e 25 de maio, 
na Casa Amarela Eusélio Olivei-
ra (Av. da Universidade, 2591 
– Benfica), o Simpósio Flusser 
em Fluxo. O evento discutirá o 
pensamento de Vilém Flusser, 
filósofo de origem tcheca que 
viveu por quase 30 anos no 
Brasil. Mais informações pelo 
fone (85) 3366.7710.

O II Seminário Dança Teatro 
Educação, do Instituto de Cul-
tura e Arte da UFC, será reali-
zado, de 23 a 25 de maio, com 
o tema “Invenções do Ensino 
em Arte – Eu artisto, tu artistas, 
ele artista”. As atividades acon-
tecerão na sede do ICA (Av. 
Carapinima, 1615 – Benfica). 
O evento discutirá os diferentes 
modos de ensinar em arte. Mais 
informações pelos fone (85) 
3366.2041 / 3252.2227).

 Políticas Públicas

do Tófoli.  A mediadora será a 
Profa Isabelle Braz. O evento é 
aberto ao público.

A ayahuasca, bebida com 
propriedades psicoativas feita 
a partir das plantas Banisteri-
opsis caapi e Psychotria viri-
dis, é usada em rituais indíge-
nas, xamânicos e religiosos na 
América do Sul.

Obras homenageiam Bandeira e xilógrafos
O livro é uma homenagem ao 

pintor cearense Antônio Bandeira 
(1922-1967),  pelos 90 anos de 
seu nascimento e 45 anos do 
falecimento. O organizador é o 
professor e pesquisador Gilmar 
de Carvalho, a partir de entre-
vista concedida a ele pelo artista 
plástico Sérvulo Esmeraldo. Já 
a “Coleção” reúne álbuns de 
grandes mestres da xilogravura 
cearense, do acervo do MAUC.


