
Saúde e Espiritualidade
O I  Seminário de Saúde e 

Espiritualidade do Cariri será 
realizado de quarta (6) a sexta-
-feira (8), na Universidade Fede-
ral do Cariri (Ufca). O evento é 
organizado pela Liga Acadêmica 
de Saúde e Espiritualidade (Lia-
se-Cariri), projeto de extensão 
da Faculdade de Medicina da 
Ufca, instituição tutorada pela 
Universidade Federal do Ceará.       
             Arthur Fernandes da Silva,

     (85) 88 9695.1152

Microbiologia Médica
O Programa de Pós-Gradua-

ção em Microbiologia Médica da 
UFC recebe inscrições, até 22 de 
novembro, para as turmas 2014.1 
de mestrado (oito vagas) e dou-
torado (seis vagas). O programa 
é vinculado ao Departamento de 
Patologia e Medicina Legal da 
Faculdade de Medicina. Infor-
mações detalhadas podem ser 
acessadas no site www.ppgmi-
crobiologiamedica.ufc.br.
            Prof ª Sâmia Nogueira
            (85) 3366.8303

Semana C.S. Lewis
As inscrições para a Semana 

C.S. Lewis do Ceará 2013 estão 
abertas no site semanacslewisdo-
ceara.blogspot.com.br. O evento 
ocorrerá de 25 a 28 de novembro, 
no Auditório Rachel de Queiroz 
(Av. da Universidade, 2762) e 
na Faculdade de Direito (Rua 
Meton de Alencar s/n, Centro). 
Romancista, poeta e teólogo 
C.S. Lewis é bem conhecido pela 
obra Crônicas de Nárnia.

     William Falcão
   williamfalcaojr@gmail.com

Centro de Ciências da UFC comemora 40 anos de criação
A programação comemorativa dos 40 anos do Centro de Ciências (CC) da UFC 

acontece de hoje (4) até quinta-feira (7). Hoje, às 19h, no auditório da Reitoria, será 
entregue a Medalha do Mérito Administrativo à servidora técnico-administrativa Már-
geri Cavalcante França. Amanhã (5), às 9h, será realizada a conferência “Centro de Ci-
ências: 40 anos de excelência acadêmica”, no Auditório Reitor Ícaro de Sousa Moreira, 
no Campus do Pici, com participação do Prof. Gil de Aquino, Pró-Reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação da UFC. No dia 6, das 14h às 19h, haverá afiliação de novos membros 
da Academia Brasileira de Ciências, no auditório da Reitoria. Em seguida, o Prof. João 
Lucas Marques Barbosa, do Departamento de Matemática, recebe o título de Professor 
Emérito da UFC.  No dia 7,  às 15h, é a vez da homenagem a ex-diretores, no CC.
           Diretoria do Centro de Ciências

     (85) 3366 9785

Projeto Um Computador  por Aluno completa três anos no CE
O projeto Um Computador por Aluno, ação do Governo Federal para promover a 

inclusão digital dos alunos das escolas públicas do País, completa três anos de atuação 
no Ceará. Para marcar a data, gestores, professores e multiplicadores das instituições 
envolvidas com o projeto no Estado participam do II Seminário UCA CE, realizado 
pelo Instituto Universidade Virtual (UFC Virtual), da UFC. O evento acontecerá 
quinta e sexta-feira (7 e 8), das 8h às 17h, na Casa de José de Alencar (Av. Washing-
ton Soares, 6055, Messejana). Haverá a troca de informações e conhecimentos ge-
rados pelas escolas cearenses participantes do projeto, ampliando a discussão sobre 
tecnologia e utilização de recursos educacionais digitais na prática pedagógica. 

     Prof. José Aires de Castro Filho
     (85) 3366.9457
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Direito: primeira tese
Será no próximo dia 11, às 9h, no 

Anfiteatro Willis Santiago Guerra, da Fa-
culdade de Direito, a defesa da primeira 
tese do Programa de Pós-Graduação em 
Direito. O trabalho intitulado Estado Se-
curitário, biopolítica e atuação do Judici-
ário é de autoria da advogada e professo-
ra Gretha Leite, aluna do Doutorado em 
Direito desde julho de 2012. O orienta-
dor é o Prof. Hugo de Brito Machado. 
A tese propõe questões sobre a atuação 
do o Judiciário, enquanto poder, em um 
Estado Democrático de Direito. Saiba 
mais: www.direito.ufc.br. 

    Gretha Leite
      (85) 8843 4908

Semana de Tecnologia 
A Semana de Tecnologia da UFC co-

meça hoje (4) e prossegue até a próxima 
sexta-feira (8). Como primeira ativida-
de, hoje, 200 alunos das dez graduações 
em Engenharia do CT foram conhecer 
as instalações e rotinas produtivas de 
fábricas de 20 empresas instaladas no 
parque industrial cearense. Ao longo da 
semana, pesquisadores e profissionais da 
grande indústria irão ministrar palestras, 
minicursos e workshops para os alunos 
do CT, no Campus do Pici. Este ano, o 
tema do evento é “Ciência, saúde e  es-
porte”.  Saiba mais: www.ufc.br.

     Assessoria de Comunicação do CT
     (85)3366 9602


