
Fan-page da Biotecnologia
O Curso de Biotecnologia 

comemora o sucesso de sua pági-
na na rede social Facebook, que 
já contabiliza 500 fãs e tem sido 
acessada por usuários do Brasil e 
de países como México, Portugal, 
Cabo Verde e Estados Unidos. A 
iniciativa foi um desdobramento 
do projeto Biotecnologia na Es-
cola e visa à inserção social do 
Curso, criado em 2010. Curta a 
página no Facebook (www.face-
book.com/BiotecnologiaUfcO-
ficial). 

Prof. Hermógenes David
(85) 3366 9820

Animais de estimação
O Núcleo de Estudos em Ani-

mais Silvestres e Pets (NEASPet) 
recebe inscrições para seu II Ciclo 
de Palestras sobre Animais de 
Companhia, a ocorrer de 12 a 14 
de agosto. A programação aborda-
rá adestramento, aquarismo, nu-
trição de cães e gatos, criação de 
calopsitas etc. Informações e ins-
crições em www.neaspet.ufc.br .

NEASPet
(85) 3366 9703

Cine Freud
O Cine Freud, projeto de ex-

tensão do Laboratório de Psicaná-
lise da UFC, divulgou sua progra-
mação de julho. Serão exibidos na 
Casa Amarela Eusélio Oliveira os 
filmes “A Dama das Camélias” (dia 
10) e “Melhor é Impossível” (dia 
17), sempre às 14h. A inscrição 
pode ser feita pelo site do projeto 
(bit.ly/1a5zlWH) ou no dia do 
evento, a partir das 13h30min.

Cine Freud
(85) 3366 7727

Pesquisa traz avanços na prevenção do câncer de medula óssea
Estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará resultou em 

um novo método de identificação de alterações genéticas que, se não diagnosticadas 
precocemente, podem levar ao desenvolvimento de certos tipos de câncer, principal-
mente o de medula óssea. O estudo foi feito com agricultores do município de Limo-
eiro do Norte expostos a grandes volumes de agrotóxicos nas culturas agrícolas da 
região. Os achados são fruto da dissertação do mestrando em Ciências Médicas Luiz 
Ivando Pires Ferreira Filho, orientado pelo Prof. Ronald Pinheiro, do Laboratório de 
Citogenômica do Câncer. Ao investigar os cromossomos coletados diretamente na 
medula dos trabalhadores, verificou-se a existência de mutações genéticas em 25% 
dos casos, com alterações nos cromossomos 5, 4, 7 e 11 – quadro semelhante ao de 
pacientes com leucemia. O trabalho será defendido hoje (8), às 14h, no Auditório 
Paulo Marcelo, no Campus do Porangabuçu. A defesa é aberta ao público. 

 Prof. Ronald Pinheiro
 (85) 3366 8052

Feira das Profissões inscreve alunos de graduação e escolas 
Estudantes de graduação da UFC interessados em atuar como voluntários na V 

Feira das Profissões, que acontecerá de 4 a 6 de setembro no Campus do Pici, já po-
dem se inscrever até o dia 17 de julho. Também até a mesma data estão abertas inscri-
çções para escolas das redes pública e privada que queiram agendar visitas de turmas 
durante a programação. Para participar, o estabelecimento de ensino deve visitar o 
site da Pró-Reitoria de Graduação (is.gd/7J7g9x) e preencher os dados solicitados. 
É importante lembrar que estudantes do ensino básico precisam estar fardados para 
comparecerem ao evento. A Feira auxilia os estudantes do ensino médio na escolha 
profissional, por meio de informações sobre os cursos de graduação da UFC prestadas 
por alunos da própria Universidade. 

Prof ª Sônia Castelo Branco
(85) 3366 9519 / 3366 9520
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Debates sobre manifestações
O Laboratório de Estudos sobre Polí-

tica, Eleições e Mídia (LEPEM), vincula-
do ao Departamento de Ciências Sociais 
da UFC, promove nos próximos dias 
11 e 12 mesas-redondas relativas à atual 
conjuntura política do Brasil. Os debates 
serão sobre os temas “Manifestações polí-
ticas” (primeiro dia) e “Reforma política” 
(segundo dia). Dentre os convidados, es-
tão especialistas em Ciência Política, Co-
municação e Sociologia da própria Ins-
tituição. A inscrição é gratuita e deve ser 
feita no seguinte endereço is.gd/o63VJ0. 

LEPEM
(85)3366 7423

Enade abre inscrições
A edição 2013 do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade) re-
cebe inscrições de amanhã (9) até 16 de 
agosto. Serão avaliados alunos dos cur-
sos de Agronomia (Fortaleza e Juazeiro 
do Norte), Educação Física (Fortaleza), 
Enfermagem (Fortaleza), Farmácia (For-
taleza), Medicina (Fortaleza, Barbalha 
e Sobral), Odontologia (Fortaleza e So-
bral) e Zootecnia (Fortaleza). O processo 
de inscrição deverá ser feito pelos coorde-
nadores de curso no site do exame (www. 
enade.inep.gov.br). 

COPAV-Prograd
(85) 3366 9020

 

 


