
Meditação na UFC
     Nesta terça-feira (29). a par-
tir das 18h, acontece vivência de 
meditação no campus do Pici, em 
frente ao Insituto de Educação Fí-
sica e Esportes (Iefes).  A prática. 
gratuita, é conduzida pela Profa  

Lúcia Rejane Barontini, vice-
-diretora do Iefes, contribui para 
diminuir o estresse, elevar a ener-
gia vital e ajudar  a pessoa a lidar 
melhor com os desafios .           
            Profa Rejane Barontini
            (85) 3366 7455  

Curso on-line
O Laboratório de Estudos 

em Políticas Públicas (LEPP), da 
UFC, e a ONG Cearah Periferia 
recebem inscrições até  5 de maio 
para o curso virtual Direito Hu-
mano à Moradia Adequada. São 
ofertadas 25 vagas. A ficha de ins-
crição on-line está no endereço 
is.gd/tbcsf9. A seleção ocorrerá 
entre os dias 5 e 9 de maio e a 
aula inaugural presencial será em 
12 de maio.

    LEPP
            (85) 3366 9108

Livros: lançamentos
O professor da UFC, radialis-

ta da Universitária FM (107,9) e 
poeta Henrique Beltrão lançará, 
amanhã (29), o livro: No ar, um 
poeta, resultado de seu doutora-
do. (UFC/Universidade de Nan-
tes). O evento será às 19h, no 
Bazar das Letras do SESC (Av. 
Duque de Caxias, 1701, Centro). 
Na ocasião, também será lançado 
A duração do deserto, da histo-
riadora Nina Rizzi.   

     Henrique Beltrão, 
     (85) 3366 7774  

Alunos de ensino médio são convidados  para o CT Quer Você
O Centro de Tecnologia da Univesidade Federal do Ceará promove no dia 17 de 

maio, a partir das 8h, mais uma edição do CT Quer Você. Trata-se de uma iniciativa 
destinada a candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) na qual o Cen-
tro oferece informações sobre seus cursos. Em estandes montados no estacionamento 
do bloco 710, do Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, universitários conversam com 
os candidatos sobre cada uma das seguintes engenharias: Civil; Mecânica; Química; 
Elétrica; de Produção Mecânica; de Teleinformática; Metalúrgica; e Ambiental, que 
se subdivide em Engenharia de Recursos Renováveis e Engenharia de Petróleo; Ar-
quitetura e Urbanismo; e Design. Depois são realizadas palestras. As escolas de ensino 
médio devem confirmar a presença de seus alunos pelo e-mail janne@ufc.br.

     Centro de Tecnologia
     (85) 3366 9609

Empresa Júnior da FEEAC é premiada em encontro 
Trabalho apresentado pela Inova Empresa Júnior, representando a Faculdade de 

Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC), da UFC,  com o título 
“Metodologia de precificação de serviços”, foi o vencedor do Encontro Cearense de 
Empresas Juniores (ECEJ) 2014, na categoria “Jurídico Financeiro”. As autoras são as 
alunas Carla Girão e Layane Matos, do curso de Ciências Contábeis. O evento ocor-
reu no período de 24 a 27 de abril, no Jangadeiro Praia Hotel, na Praia do Presídio, 
em Aquiraz (CE), numa promoção da Federação de Empresas Juniores do Estado 
do Ceará (Fejece). O evento reuniu cerca de 200 congressistas, alunos de graduação 
superior, de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande no Norte e Santa Catarina.

     Equipe Organizadora do Encontro Cearense de Empresas Juniores (ECEJ) 2014
      (85) 9444 0854
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Dia Nacional da Caatinga
O Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia e Recursos Naturais da UFC,  
comemora hoje (28) o Dia Nacional 
da Caatinga. Inclui duas palestras no 
Departamento de Biologia (bloco 906, 
sala teórica 4, Campus do Pici).Às 10h, 
o Pof. Cleber Ibraim Salimon (UFPB) 
fala sobre estoques de carbono, emissões 
e desmatamento no sudoeste da Ama-
zônia: Acre.  Amanhã (29), às 14h, a pa-
lestra dele tem como tema “Mudanças 
globais (ambientais e climáticas): O que 
sabemos e o que não sabemos e qual o 
papel do cidadão?”.

    Prof ª Arlete Aparecida Soares
            (85) 3366 9704

Prêmio para teses
Até 31 de maio, ficam abertas inscri-

ções para o Prêmio Científico Casa da 
América Latina/Banco Santander Totta 
2014, que contemplará teses de dou-
torado defendidas por pesquisadores 
portugueses ou latino-americanos em 
universidades de Portugal ou de países 
da América Latina. O concurso tem três 
categorias: “Ciências Sociais e Huma-
nas”, “Tecnologias e Ciências Naturais” 
e “Ciências Econômicas e Empresariais”. 
O vencedor de cada uma delas receberá 
R$ 5 mil. As inscrições podem ser feitas 
no site do Prêmio (www.is.gd/EquVqR).

    Coordenadoria de Comunicação Social
     (85) 3366 7331


