
Honoris Causa
O físico americano Harry 

Eugene Stanley, da Universida-
de de Boston (EUA), recebeu o 
título de professor honoris causa 
da UFC. A solenidade ocorreu 
na última quinta-feira (4), na 
Reitoria. Stanley é um dos pio-
neiros da ciência interdiscipli-
nar. Sua atual pesquisa é sobre 
o comportamento anômalo da 
água em estado líquido.  

    Gabinete do Reitor      
    (85) 3366 7307

Quarteto de violões
O Quarteto de Violões da 

UFC oferece quatro vagas apara 
bolsistas de cultura e arte. Estu-
dantes de graduação da UFC e 
de outras instituições de ensino 
superior podem fazer inscrição 
para a seleção até 9 de abril, na 
coordenação do Curso de Músi-
ca da UFC (Rua Dr. Abdenago 
Rocha Lima, s/n – entrada do 
Campus do Pici).  A seleção será 
no dia 10,  às 14h,  no Curso.

     Curso de Música
     (85) 3366 9222 

Políticas públicas
O Mestrado Profissional em 

Avaliação de Políticas Públicas 
(MAPP) da UFC inscreve, até 
o próximo dia 19, pela Internet 
(www.mapp.ufc.br), interessados 
em participar do I Seminário 
Nordeste da Rede Brasileira de 
Monitoramento e Avaliação, que 
acontecerá de 22 a 24 de abril. 
O tema central do encontro 
é “Múltiplas perspectivas de 
avaliação em debate”. 

     MAPP-UFC
     (85) 3366 7435

Workshop internacional promovido pela Física tem início hoje
Será aberto às 19h30min de hoje, no Hotel Gran Marquise, o workshop interna-

cional Fronteiras nas Ciências da Matéria Condensada (Frontiers in Condensed Mat-
ter Sciences), promovido pelo Departamento de Física da UFC. A programação, que 
prossegue na terça (9) e quarta-feira (10), traz a Fortaleza grandes nomes da ciência 
internacional e marca os 20 anos da primeira defesa de doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Física. Dentre os conferencistas, estão os agraciados com os prê-
mios Nobel de Química e Física, respectivamente Harry Kroto (Inglaterra) e Albert 
Fert (França), além dos pesquisadores renomados Mildred Dresselhaus, do Instituto 
de Tecnologia de Massachussets (EUA), e Eugene Stanley, da Universidade de Bos-
ton (EUA). Mais informações na página www2.fisica.ufc.br/eventos2013/main.

     Programa de Pós-Graduação em Física
     (85) 3366 9906

CASa inicia programação de 2013 com um concerto no TJA
A Comunidade de Cooperação e Aprendizagem Significativa (CASa), da UFC,  

abre sua programação deste semestre letivo amanhã (9) com o Concerto de Boas-Vin-
das, a partir das 19h30min, no foyer do Theatro José de Alencar, com apresentação do 
Coral Contemporâneo do BNB. No repertório, a música erudita de Bach e Mozart, e 
clássicos da MPB, como Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga. No dia 26 (sexta), a CASa 
de Religião recebe a monja Ani Zamba Chözom para a mesa-redonda “Diálogo sobre 
liberdade e liberação: questões da filosofia e da espiritualidade budista”. Será às 9h, na 
sala F da Biblioteca da Faculdade de Medicina, no Campus do Porangabuçu. Saiba 
mais sobre a programação no portal da UFC (www.ufc.br). Os eventos são gratuitos.

     Coordenação da CASa
       (85) 3366 9526
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Simulação da ONU
O projeto de extensão Simulação 

da Organização das Nações Unidas 
(SONU), vinculado ao Departamen-
to de Direito Processual da Faculdade 
de Direito da UFC, está com inscrições 
abertas, no endereço eletrônico sonu-
-ufc.blogspot.com.br, para a edição da 
SONU-β 2013. Ainda há vagas para es-
tudantes do Ensino Médio. Para os de 
graduação poderão ser reabertas vagas 
remanescentes na quarta-feira (10).  A  
Sonu-β acontece período de 26 a 28 de 
abril. Os alunos participarão de simula-
ções de reuniões de comitês da ONU.

     Camila Aquino
     (85) 8835 8260

Ecologia e Gestão Urbana
Até hoje (8) ficam abertas inscrições 

para  o Seminário Internacional de Pes-
quisa e Extensão “Gestão Urbana e Sus-
tentabilidade”, que ocorre de amanhã 
(9) até quinta-feira (11) no Auditório 
Rachel de Queiroz, no Centro de Huma-
nidades 2 da UFC (Av. da Universidade, 
2762, térreo – Benfica). Os interessados 
podem se inscrever no Laboratório de 
Pesquisa Ambiental (Locus) da UFC, 
no endereço citado, no 1º andar. Entre 
os palestrantes estão os professores En-
rique Sánchez Albarracín e Chantal Ber-
dier, da Universidade de Lyon.

     Locus-UFC
     (85)3366 7648

 

           


