
Marx  na UFC
O Grupo de Estudos 

Marxistas (GEM), do Curso 
de Filosofia da UFC, promove 
o II Colóquio Marx. O evento 
será realizado de hoje (29) a  
quinta-feira (31), no Auditório 
Rachel de Queiroz, no Centro 
de Humanidades – área II (Av. 
da Universidade, 2762, Benfica). 
Entre os convidados está o Prof. 
Jesus Ranieri, da Unicamp.   
             Eduardo F. Chagas
            (85) 8644 7798

Políticas públicas
O Observatório de Políticas 

Públicas da UFC realiza, na 
próxima quarta-feira (30), novo 
encontro do Ciclo de Seminá-
rios Temáticos sobre Violência, 
com a terceira mesa intitulada 
“Arquitetura das prisões: o não 
lugar relacional da reclusão 
penal”. Será às 18h30min, no 
auditório da Reitoria (Campus 
do Benfica). A entrada é gratuita 
e não é preciso fazer inscrição . 
            Prof. Fernando Pires 
             (85) 3366 7822

Neurociências
Estão abertas no site: www.

ibisab.ufc.br/sine2013 as inscri-
ções para o I Simpósio Interna-
cional em Neurociências, que 
acontecerá entre os dias 4 e 6 
de dezembro de 2013, na Seara 
da Ciência, no Campus do Pici, 
da UFC. Entre os convidados 
estarão estudiosos de Neuroci-
ência do Nordeste brasileiro e de 
países como Portugal, Espanha e 
Estados Unidos.

     Prof. Reinaldo Oriá 
    (85) 3366 8239

UFC é a primeira colocada no CE no 100  Exame da OAB
A Universidade Federal do Ceará obteve a primeira colocação  entre as instituições 

de ensino superior cearenses que apresentaram candidatos ao 10º Exame de Ordem 
Unificado, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com 73,39% de aprovação.  Ba-
chareis egressos da Faculdade de Direito da UFC fizeram o Exame com os de outras 
19 instituições de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, Quixadá e Sobral.  A aprovação 
média ficou em 28,96%. Três instituições não tiveram candidatos aprovados. O resulta-
do definitivo foi divulgado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
seis meses depois de consolidado pela Fundação Getúlio Vargas, que realizou o Exame.  
A tabela com os dados de todas as instituições concorrentes e respectivos percentuais 
pode ser acessada no endereço is.gd/HU4cKe.
           OAB-CE  / Faculdade de Direito da UFC

     (85) 3216 1600  / (85) 3366 7834

Seminário: Ciência sem Fronteiras e Programa de Mobilidade 
O Seminário Ciência sem Fronteiras e Programa de Mobilidade no CT/UFC: Pa-

pel Pedagógico e Oportunidades acontecerá no próximo dia 10 no Auditório Cân-
dido Pamplona, do Centro de Tecnologia da UFC, no Campus do Pici. É aberto à 
comunidade acadêmica, e as inscrições podem ser feitas pela página do Programa de 
Educação Tutorial (PET) Engenharia Ambiental  no Facebook (www.facebook.com/
PETEngAmbUFC), diretamente no local do evento  ou  na sala do PET (bloco 708, 
Campus do Pici, das 10h às 16h). O encontro terá a participação dos  alunos que 
voltaram recentemente do intercâmbio possibilitado pelo Ciência sem Fronteiras e 
outros programas no exterior. Será expedido certificado digital de participação.
             Prof. Ronaldo Stefanutti, Tutor do PET Engenharia Ambiental 

     (85) 3366 9631
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Coral da UFC e Milton 
Menino, o  novo espetáculo cênico-

-musical do Coral da UFC, estreia no 
próximo dia 1º de novembro, às 20h, 
no Teatro do Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81, 
Praia de Iracema), em Fortaleza.  A pro-
dução foi inspirada na obra do cantor e 
compositor Milton Nascimento, que ano 
passado completou 50 anos de carreira.  
No palco, 36 cantores vão interpretar 19 
canções de Milton. O espetáculo fica em 
cartaz todas as sextas, sábados e domin-
gos de novembro.  Os ingressos custam 
R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

    Alexandre Santos
     (85) 8868 6965

Cultura de Paz na Faced
O Grupo de Pesquisa Cultura de Paz, 

Espiritualidade, Juventudes e Docentes, 
coordenado pela Prof ª Kelma Socorro 
Lopes de Matos, da Faculdade de Edu-
cação da UFC,  recebe inscrições para o 
IV Seminário Cultura de Paz, Educação 
e Espiritualidade. Interessados podem 
inscrever-se no blog ufcculturadepaz.
webnode.com.br. O  evento ocorrerá nos 
dias 4, 5 e 6 de dezembro, no Auditório 
Valnir Chagas, da Faced, com programa-
ção que inclui palestras, oficinas, apre-
sentações culturais e de trabalhos acadê-
micos, minicursos e lançamento de livro.
             Elizângela Lima
             (85) 8840 7169     


