
Seara da Cência
   A II Feira Municipal de Ciên-
cias e Cultura acontece amanhã 
(13) e quarta-feira (14), na nova 
sede da Seara da Ciência, espaço 
de divulgação científica da UFC.   
o prédio fica entrada do Campus 
do Pici, pela Avenida Humberto 
Monte.  O evento é realizado em 
parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) de 
Fortaleza. Participam alunos da 
rede pública de Ensino Funda-
mental da capital.      
              Seara da Ciência
              (85) 3366 9294

Concurso: professor 
   O Departamento de Estudos 
Especializados, da Faculdade 
de Educação da UFC, inscreve 
até 5 de dezembro candidatos 
ao concurso público de pro-
fessor adjunto. A vaga é para 
o setor de estudo “Educação 
Infantil”. O regime de trabalho 
é de 40 horas semanais, com 
dedicação exclusiva. O título 
exigido é o de doutor. Acesse 
o Edital Nº 420/2012 no site 
www.srh.ufc.br.
               SRH/UFC
               (85) 3366  7407

Desafio Sebrae 
  Os universitários Francisco 
José Cunha dos Santos (Geo-
logia/UFC) e Antônio Rafael 
Bezerra Façanha Correia (En-
genharia Mecatrônica/IFCE)  
integram a equipe Chico Any-
sio, que representa o Ceará 
na fase nacional do Desafio 
Sebrae 2012. O concurso, que 
incentiva o empreendedoris-
mo entre estudantes universi-
tários, acontece nesta semana -  
de 14 a 19 - em Salvador (BA).  
A UFC ocupa o primeiro lugar 
no Ceará em número de inscri-
tos: 1.742.
               Parceria Sebrae/PREX 
             (85) 3366.7463

Lançamentos de livros das Edições UFC acontecem na Bienal 
 As Edições UFC estão presentes na X Bienal Internacional do Livro do Ceará, 
que acontece até o próximo dia 18, no Centro de Eventos. O estande é o de número 71. 
Mede 40 m² e está situado no bloco destinado a todas às editoras universitárias.  Estão 
programados os lançamentos dos livros: “Educação e Formação para o Trabalho no 
Brasil”,  “Construindo a Memória da Literatura Cearense – homenagem a Sânzio de 
Azevedo”, “Cabo Verde: análise socioambiental e perspectivas para o desenvolvimento 
sustentável em áreas semiáridas”, “O quebra-nozes de Machado de Assis: crítica e na-
cionalismo” e “Desafios na Assistência à Saúde da Mulher e Temas Emergentes”. 
            Prof. Cláudio Guimarães
               (85) 3366 7499                

Congresso com grandes nomes do design começa amanhã
 A abertura oficial do XVI Congresso da Sociedade Ibero-americana de Gráfi-
ca Digital (SigraDi 2012) acontece amanhã (13) na Concha Acústica da Reitoria da 
UFC, às 18h, com palestra do Prof. Jorge Vieira, pesquisador do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo.  O Congresso continua com atividades na UFC e Universidade de Fortale-
za até  sexta-feira (16), reunindo grandes nomes mundiais do Design. O tema central 
do encontro é “forma(in)formação”,  que se desdobrará em subtemas como poéticas 
da criação, modelagem da informação e simulação, design de informação e interfaces, 
processos de projeto, ambiente colaborativo de apoio ao projeto, novos sistemas de 
produção, dentre outros. A programação completa e outras informações podem ser 
acessadas no site http://sigradi2012.com.br. 
               Profª Alexia Brasil
              (85) 3366 7490
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Bienal da Une recebe inscrições de trabalhos até dezembro
 Até 7 de dezembro, estudantes de Ensino Superior (graduação e pós-gradua-
ção) e de Ensino Médio de todo o Brasil podem inscrever-se para apresentação de tra-
balhos culturais e científicos na 8ª  Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE).  
Os trabalhos podem ser nas áreas de audiovisual, artes visuais, literatura, ciência e 
tecnologia. Pela primeira vez nas bienais, também se incluem projetos de extensão. 
É possível inscrever até três trabalhos por categoria, individualmente ou em grupo. 
A inscrição custa R$ 10,00. A divulgação dos trabalhos selecionados para a Bienal 
está prevista para 14 de dezembro.  A edição deste ano terá como tema “A Volta da 
Asa Branca”, título de uma das mais famosas músicas do cantor e compositor Luiz 
Gonzaga, cujo centenário é comemorado em 2012. A expectativa é que o evento re-
úna mais de 10 mil estudantes, vindos em caravanas de todo o Brasil, com o objetivo 
de conectar as produções juvenis de todas as regiões. A Bienal da UNE já passou por 
Salvador (1999 e 2009); Recife e Olinda (2003); São Paulo (2005); e Rio de Janeiro 
(2001, 2007 e 2011). Mais informações podem ser encontradas no site da entidade: 
www.une.org.br.        
              Assessoria de imprensa  da Bienal 
               (11) 5539 2342                


