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 Química e energiaChamada para o Festival UFC de Cultura

A UFC foi a Instituição 
de Ensino Superior do Ceará 
com mais candidatos inscritos 
na edição 2012 do Desafio 
Sebrae. Participam da com-
petição 1.870 alunos da UFC, 
228% a mais que a segunda 
universidade colocada. A UFC 
também ficou em primeiro 
lugar entre as universidades 
públicas de todo o Brasil.

O Desafio Sebrae é um  
jogo virtual que começa agora 

 CCA na Rio +20

Alunos, professores e ser-
vidores técnico-administrati-
vos da Universidade Federal 
do Ceará podem apresentar, 
até 1º de julho, propostas de 
programação para o V Festival 
UFC de Cultura. O evento 
vai acontecer de 15 a 19 de 
outubro, com o tema “Pão, 
Modernismo e revoluções na 
arte brasileira”.  

As propostas podem ser 
sobre as áreas de residência 
artística, oficinas e minicur-
sos, seminários e intervenções 
artísticas relacionados aotema O curso de graduação em 

Design de Moda da UFC recebe 
inscrições de artigos, até 1º de 
junho, para apresentação na I 
Semana Acadêmica de Moda, 
que será realizada de 27 a 29 de 
agosto, reunindo alunos da UFC 
e de outras instituições. As datas 
para participação de palestras, 
oficinas, exposições e outras 
atividades estão disponíveis no 
site da Semana: http://samufc.
blogspot.com.br. 

do evento, que faz referência 
aos 120 anos da Padaria Espi-
ritual, movimento pré-moder-
nista desenvolvido no Ceará, e 
aos 90 anos da Semana de Arte 
Moderna de 1922, realizada em 
São Paulo. 

As sub-áreas a serem con-
templadas pelas propostas são 
Literatura, Ciências Sociais, 
Gastronomia, História, Dança, 
Filosofia, Teatro, Música, De-
sign de Moda, Comunicação, 
Cinema e Audiovisual, dentre 
outras. Mais informações no 
portal da UFC: www.ufc.br.

Cursos em Sobral são bem avaliados pelo MEC
A recente avaliação do 

MEC atribuiu conceito 4 aos 
cursos de Engenharia Elétrica  
e Odontologia do Campus de 
Sobral. A escala de avaliação 
varia de zero a cinco, nota 
máxima. É a primeira ava-
liação dos dois cursos.No 
ano passado, o MEC atribuiu 

O Doutorado em Engenharia 
Agrícola do Centro de Ciências 
Agrárias da UFC participa da 
Rio +20 por meio do aluno 
Deodato Aquino. Ele profere 
conferência dia 14 de junho 
sobre “Potencial de Crédito de 
Carbono nas Áreas de Preserva-
ção Permanente e Reserva Legal 
em Projetos de Assentamentos 
Gerenciados pelo INCRA no 
Bioma Caatinga”. 

O Prof. Hector Abruña, Dire-
tor do Centro de Materiais de 
Energia e do Centro de Interface 
Molecular da Universidade de 
Cornell (Nova York), participa 
do seminário sobre Materiais 
avançados para geração de ener-
gia elétrica e armazenamento: 
células de combustível, baterias 
e “super-caps”. Amanhã (29), 
às 17h, no anfiteatro do Bloco 
940 - Departamento de Química 
Orgânica e Inorgânica, no Pici.

 Trabalhos de Moda 

também a nota 4 à graduação 
em Economia. O curso de En-
genharia da Computação será 
avaliado em junho. 

O Prof. João Nogueira Ma-
tias, Vice-Diretor do Campus 
de Sobral, tem outras informa-
ções sobre a avaliação. Con-
tato: (88) 3613.2829.

UFC tem mais inscritos no Desafio Sebrae
em maio e tem cinco fases. O 
tema deste ano é fruticultura. As 
as equipes irão simular a cria-
ção e gestão de uma empresa 
do setor. A fase final será em 
novembro na cidade de Salva-
dor (BA).

A promoção é do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e 
tem o incentivo da Pró-Reitoria 
de Extensão da UFC. Mais 
informações: (85) 3366.7455).


