
O Núcleo de Astronomia do campus de Juazeiro do Norte do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE) lançou, na última terça-feira, sua página na internet: www.
juazeiro.ifce.edu.br/astronomia, vinculada ao site do campus. 
A iniciativa conta com apoio da Funcap, através do Programa 
de Popularização da Ciência – Astronomia, Edital Funcap/CNPq 
04/2010.

Na página, o visitante pode acompanhar as atividades insti-
tucionais, como palestras e sessões públicas de de observação 
com telescópios, informações relativas a acontecimentos de fe-
nômenos e descobertas na área das ciências espaciais e seguir, 
em tempo real, eventos como: manchas solares, fases da Lua, 
condições meteorológicas, planetas visíveis e a passagem da 
Estação Espacial Internacional.

Também serão divulgados projetos educacionais e campanhas 
nacionais e internacionais de observação astronômica. Além dis-
so, estarão disponíveis vídeos e imagens da Lua, de planetas, 
nebulosas, aglomerados estelares, entre outras obtidas pela 
equipe da instituição. Segundo o coordenador do Núcleo de As-
tronomia (N-Astro), professor Wilami Teixeira da Cruz, a criação 
da página visa colaborar para ampliar a perspectiva da ciência 
astronômica entre os estudantes e o público em geral. 

Núcleo de Astronomia do IFCE de Juazeiro 
lança website com apoio da Funcap 

Informativo Semanal da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ano III|Nº185- 09/09/2011

Assessoria de Imprensa - imprensa@funcap.ce.gov.br - Edição: Assessoria de Imprensa- Redação: Giselle Soares  

I Jornada dos Palhaços Cuidadores trará o médico Patch Adams a Fortaleza 

No final do mês, o Ceará sedia a I Jornada dos Palhaços Cuida-
dores, realizada pelo Instituto Beija-Flor com apoio de outras ins-
tituições. No dia 1º de outubro, às 17h, o médico norte-america-
no Patch Adams, ícone da luta pela humanização da saúde, fará 
palestra no Ginásio Paulo Sarasate. Ele se tornou mundialmente 
conhecido após o filme inspirado em seu livro “Patch Adams – o 
amor é contagioso”.

Entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, equipes de cuida-
dores visitarão instituições como o Hospital Universitário Walter 
Cantídio, o Iprede, o Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e o Hos-
pital Albert Sabin. Já nos dias 30 de setembro e 1º de outubro 
haverá um workshop em Beberibe com o tema “Uma atenção à 
saúde mais humana”.

O trabalho dos palhaços cuidadores é realizado por voluntários. 
O Brasil faz parte da lista de mais de 60 países que acolhem e 
desenvolvem o projeto.Mais informações e inscrições através do 
site “PatchAdamsCeará“: http://www.patchadamsceara.com.br/
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Uece realiza III Simpósio de Química do Vale do Jaguaribe
A Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (Fafidam), da 

Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza, de 12 a 15 de 
setembro, o III Simpósio de Química do Vale do Jaguaribe. O even-
to, que tem como tema “Professores e Pesquisadores uma união 
Fundamental para Construção do Aprendizado’’ é uma iniciativa 
Centro Acadêmico do Curso de Química da Fafidam e conta com 
apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq).

Na programação estão previstas palestras, minicursos, ofici-
nas, apresentação de trabalhos científicos e sorteio de brindes, 
além da parte cultural e artística.

O Seminário terá início no dia 12/09 às 19h30 no auditório da 
Fafidam, com a palestra “O Ano internacional da Química: Química 
para um Mundo Melhor” do Prof. Hugo Tubai Schmitz Braibante, 
da Universidade Federal de Santa Maria-RS, atual 1° Secretário 
da Sociedade Brasileira de Química -SBQ. No dia 13/09, o pro-
fessor Airton Marques da Silva (Uece) falará sobre a importância 
do AIQ para o ensino e a sociedade. No terceiro dia de evento, 

Zenaide Maria da Silva Santiago e Edgardo de Sousa Bessa, da 
Coordenadoria de Ciências do Ensino Básico da Prefeitura Muni-
cipal de Limoeiro do Norte, farão a palestra “Ensino de Ciências 
– Experimentação  na sala de aula”. O encerramento será no dia 
15/09, com a apresentação da professora Judith Pessoa de An-
drade Feitosa, da UFC, que abordará o tema: Celebrações das 
grandes descobertas, últimos avanços científicos e tecnológicos 
da Química.

Outras informações sobre o evento podem ser obtidas no site 
www.uece.br/eventos.

Geopark Araripe realiza oficinas para a população de Missão Velha
O núcleo de Educação Ambiental do Geopark Araripe está re-

alizando, desde ontem (8), oficinas de réplicas de fósseis e de 
material reciclado no município de Missão Velha. A iniciativa visa 
levar informações para a população local sobre o Geopark, ajudar 
a combater, através da educação, o tráfico de fósseis e incentivar 
a reutilização de materiais de forma sustentável. 

Na oficina de materiais reciclados, o público aprende a reutilizar 
materiais caseiros e recebe instruções sobre o armazenamento 
correto do lixo e formas de evitar poluição do ambiente.

Já na oficina de réplica de fósseis são abordados tópicos como 
legislação fossilífera e importância dos fósseis. Além disso, as 
pessoas aprendem a fazer réplicas em gesso dos fósseis encon-
trados no território do Geopark.

CNPq estabelece valores de bolsas no exterior
O CNPq divulgou na semana passada os valores das mensa-

lidades de bolsas no exterior, nas modalidades estágio sênior, 
pós-doutorado, doutorado pleno, doutorado sanduíche, gradua-
ção sanduíche e treinamento. As importâncias foram instituídas 
por meio da Resolução Normativa nº 22, publicada na terça-feira 
(30), no Diário Oficial da União, e valem para os Estados Unidos, 
Europa, Reino Unido, Canadá, Japão e Austrália.

Nos Estados Unidos, as mensalidades serão de: US$ 2,3 mil 
para estágio sênior; US$ 2,1 mil para pós-doutorado; US$ 1,3 
mil para doutorado pleno e doutorado sanduíche; US$ 1,3 mil 
para treinamento; e de US$ 870 para graduação sanduíche. Já 
no Reino Unido, os valores variam entre 609 libras e 1,6 mil li-
bras, sendo a maior importância para estágio sênior e a menor 
para graduação sanduíche.

O conselho também instituiu os valores dos acréscimos por de-
pendente e de seguro-saúde. A tabela com todas as informações 
está disponível no site http://www.cnpq.br/normas/rn_022_011_
anexo.htm. Do Gestão C&T.


