
Revista Entrevista
Nessa terça-feira (18), às 

18h, o Curso de Jornalismo da 
UFC lança, no Museu de Arte 
(MAUC), a edição n° 28 da re-
vista Entrevista, que completa 20 
anos de criação. A revista é pro-
duzida pelos alunos da disciplina 
de Laboratório em Jornalismo 
Impresso, ministrada pelo Prof. 
Ronaldo Salgado. Os entrevista-
dos desta edição foram a primei-
ra travesti com título de douto-
rado do Brasil, Luma Andrade; 
a jornalista Adriana Negreiros; 
o dono da barraca Energia Eró-
tica, Dom Giovanni; a dupla de 
músicos cearenses Italo e Renno; 
e o radialista Victor Hannover.  
Na trajetória da revista nesses 
20 anos, turmas de alunos que 
passaram pela disciplina produ-
ziram mais de 100 entrevistas 
revelando aspectos de políticos, 
cantores, humoristas, escritores, 
jornalistas, historiadores, abrin-
do espaço também para  anôni-
mos com boas histórias.         

       Jéssica Welma
               85 9979 6533

Projetos aprovados
Três projetos apresentados 

por professores das áreas de 
Agronomia e Engenharia Agrí-
cola da UFC foram seleciona-
dos  via  Edital CNPq/MDA-
-INCRA nº 26/2012 e contarão 
com mais de R$ 3 milhões para 
pesquisa em Assentamento de 
Reforma Agrária. Os recursos 
custearão, dentre outras, ações   
de qualificação de professores, 
alunos e técnicos extensionistas.

     Prof ª Inez Escobar 
     88 3572 7227

Natal na UFC será comemorado nos dias 19 e 21 na Concha 
A Concha Acústica da Reitoria será palco de duas festas de Natal esta semana. Na 

quarta-feira (19), às 18h, o  Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais 
no Estado do Ceará (Sintufce) promove a confraternização dos servidores técnico-
-administrativos da UFC.  Estão programados celebração ecumênica, cantada pelo 
Coral Vozes do Sintufce, e sorteio de brindes. A partir de hoje (17), o servidor pode 
comparecer  ao Sindicato (Rua Waldery Uchoa, 50 − Benfica) para receber a senha 
do sorteio. Basta levar uma cópia do contracheque de outubro de 2012.  

Na sexta-feira (21), também às 18h, a festa na Concha será para o público interno 
e externo.  Um Natal nordestino para celebrar o nascimento de Jesus  e o centenário 
de nascimento do cantor e compositor Luiz Gonzaga (1912-1989) é o que promete 
o Núcleo de Produção e Programação Cultural da Coordenadoria de Organização 
e Qualidade de Vida no Trabalho, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), 
criada em substituição à Superintendência de Recursos Humanos.

Do programa, fazem parte o Auto de Natal encenado por servidores (técnicos e 
docentes) e dependentes, sob direção de Fernando Piancó, apresentação da Came-
rata de Violões do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e da Orquestra de Flautas da 
Universidade Federal do Ceará.  

O Auto de Natal, com texto de André de Sousa e Maria Rita Freire, será encenado 
por 18 atores amadores, que ensaiam desde outubro. A dupla adaptou o texto que foi 
representado ano passado e incluiu situações e vocabulário nordestinos.  Para com-
pletar o clima, a trilha sonora é composta por músicas do repertório de Luiz Gon-
zaga, o rei do baião. Entre elas estão “Triste partida”, de Patativa do Assaré; “Jesus 
sertanejo”, de Janduhy Finizola; e “Procissão”, de Gilberto Gil.
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Feira de plantas medicinais
O Horto de Plantas Medicinais da 

UFC (Projeto Farmácias Vivas) reali-
za nessa sexta-feira (21), às 8h30min, 
no Campus do Pici,  mais uma edição 
da Feirinha de Plantas Medicinais. O 
público poderá participar de oficinas 
de preparação de chás, lambedores ca-
seiros, tinturas e sabonetes medicinais. 
Poderá também aproveitar serviços de 
medição de pressão arterial e glicemia, 
além de visitar o Espaço Abreu Matos, 
criado em homenagem ao idealizador 
do Projeto Farmácias Vivas. Na oca-
sião, haverá missa que marca quatro 
anos de seu falecimento.

      Horto de Plantas Medicinais/UFC
      85  3366 9418

Vacina contra dengue 
Estão na última etapa os testes de 

segurança e eficácia da  chamada “Va-
cina Quimérica”,  que poderá ser usa-
da para combater a dengue. A vacina é 
desenvolvida pelo laboratório francês 
Sanofi Pasteur e testada no Brasil por 
pesquisadores de cinco universidades. 
O Prof. Luis Carlos Rey, da UFC,  é um 
dos coordenadores dos testes, que são 
aplicados em cerca de 600 crianças e 
jovens em Fortaleza, com autorização 
do Ministério da Saúde, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) e da Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa.

     Prof. Luiz Carlos Rey
     85  3366 8238

     Sintufce / Progep 
     85 3052 3650 / 3366 7412


