
Entre os dias 15 e 19 de novembro de 2011, o Ce-
ará sedia o XVI Encontro da Associação Brasileira de 
Planetários. O evento será realizado em duas etapas: 
em Sobral, nos dias 15 e 16, e em Fortaleza, nos dias 
17, 18. evento conta com o apoio da Secretaria da 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

A solenidade de abertura será em Sobral, no dia 15, 
no Salão Plutão do Centro de Convenções. Os partici-
pantes também visitarão o Museu do Eclipse e assis-
tirão a palestras, painéis e comunicações orais.

A etapa de Fortaleza inclui apresentação de peça 
teatral, palestras, mesa de debates, painéis e comu-
nicações orais. A palestra de encerramento será pro-
ferida pelo Dr. Marcelo Gleiser, com o tema: ” O Que 
sabemos e o que não sabemos sobre o universo”.

Gleiser é físico, astrônomo, professor, escritor e ro-
teirista. Além disso, foi apresentador do quadro “Po-
eira das Estrelas, no programa Fantástico, da Rede 
Globo.

No sábado (19) será realizada a Assembleia da As-
sociação Brasileira de Planetários, das 8h às 10h, 
evento voltado para instituições e sócios da ABP.

Fortaleza e Sobral sediam o XVI Encontro 
da Associação Brasileira de Planetários 
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Unilab apresenta proposta de cooperação com países lusófonos em Brasília 

Essa semana, a Universidade da Integração Nacio-
nal da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) foi apresenta-
da, em Brasília, nas dependências do Instituto Intera-
mericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). A 
reunião teve como objetivo discutir uma proposta de 
articulação de uma rede de cooperação com países 
lusófonos.

O assessor de Relações Internacionais da Funcap, 
professor João Bosco Monte, esteve no encontro. Em 
um dos projetos de pesquisa que coordena no Núcleo 
de Estudos Internacionais (NEI), ele analisa as opor-
tunidades de negócios entre o estado do Ceará e os 
paises de língua portuguesa -CPLP.

A participação da Funcap se deve aos esforços da 
fundação para estabelecer parcerias com países lusó-
fonos. Há cerca de um mês, a Funcap e o Ministério do 

Ensino Superior, Ciência e Inovação de Cabo Verde 
assinaram um protocolo de cooperação para reali-
zação de projetos científicos entre as duas institui-
ções.

Sobre a Unilab

A Unilab foi fundada em julho de 2010 com objeti-
vo de promover avanços na produção e dissemina-
ção do conhecimento em atendimento à demanda 
de formação e de pesquisa de países de expressão 
em língua portuguesa. Sua missão institucional pre-
vê a formação de recursos humanos para contribuir 
com a integração entre o Brasil e os demais países 
membros da Comunidade dos Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP), especialmente os países africanos, 
bem como promover o desenvolvimento regional e o 
intercâmbio cultural, científico e educacional. 

Participaram do encontro interessados na coopera-
ção Brasil x África, o Reitor da UNILAB, Paulo Speller, 
os professores José Ribamar Furtado e Rodrigo Aze-
vedo, a embaixadora da República da Guiné-Bissau, 
Eugénia Pereira Saldanha Araujo, e o embaixador de 
Moçambique, Murade Murargy.

A programação completa está disponível no site 
http://planetarios.org.br/

Informações: (85) 3488-8639 ou pelo e-mail: pla-
neta@dragaodomar.org.br
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Uece cria o primeiro Mestrado em Serviço Social do Ceará 

conjunto previsto de ações, disse ele, objetiva mo-
dernizar e dinamizar a gestão estratégica do MCTI e 
garantir maior transparência e melhores resultados 
aos investimentos públicos na área.

“O novo papel do MCTI é impulsionar a economia 
do país, construindo um grande mercado, em conhe-
cimento e informação, economia verde e criativa, for-
talecimento do mercado de consumo de massa e dis-
tribuição de renda”, comentou o ministro. Do MCTI.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 
Aloizio Mercadante, destacou, nesta terça-feira (8), em 
Brasília, a importância da Estratégia Nacional para Ci-
ência, Tecnologia e Inovação (Encti) como eixo estrutu-
rante para o desenvolvimento do país.

Em diálogo realizado no auditório Renato Archer, no 
MCTI, o ministro fez um balanço dos dez primeiros meses 
de sua gestão e apresentou aos funcionários do órgão as 
estratégias programadas para os próximos quatro anos.

O ministro frisou que está em fase de conclusão a Po-
lítica Nacional de Ciência e Tecnologia, que terá como 
objetivo impulsionar o desenvolvimento em temas como 
economia, tecnologia da informação, saúde, energia 
limpa, área espacial, biodiversidade, nanotecnologia 
e biotecnologia. A estratégia visa ainda a reduzir as 
desigualdades sociais do país e será apresentada ao 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, presidido 
pela presidenta da República, Dilma Rousseff.

“É um conselho com grandes cientistas que vai dis-
cutir essa estratégia, decidir essa estratégia, e a partir 
daí a gente vai ter uma orientação bem definida e pre-
cisa para todas as áreas”, disse.

Aloizio Mercadante destacou que um dos novos de-
safios da pasta será transformar C,T&I em eixo estru-
turante do desenvolvimento e consolidar a liderança 
brasileira na economia do conhecimento natural. O 

Ministro identifica desafios da área de C,T&I para os próximos anos

Após 60 anos da instalação do primeiro curso de gra-
duação em Serviço Social, no Ceará, a Administração 
Superior da Universidade Estadual do Ceará (Uece) co-
memora a criação do primeiro Mestrado Acadêmico em 
Serviço Social, Trabalho e Questão Social. O novo mes-
trado coordenado pelo Centro de Estudos Sociais Apli-

cados (CESA) terá a sua Chamada Pública divulgada 
em janeiro. As aulas começam em março de 2012.

O programa de mestrado é multidisciplinar.O cor-
po docente do Mestrado é formado por 12 profes-
sores e professoras e dois coordenadores, todos 
com titulação de doutor. Da Uece

Secitece é homenageada nos 10 anos do Instituto Atlântico

O reconhecimento à contribuição da Secitece para o de-
senvolvimento do Instituto Atlântico no Ceará rendeu ho-
menagens dentro da solenidade em comemoração aos 
10 anos da entidade, no último dia 11. O Troféu Atlânti-
co – Categoria Expansão foi entregue ao secretário René 
Barreira, que representou ainda o governador Cid Gomes 
no referido evento, realizado na sede da instituição.

Na ocasião, René Barreira enfatizou o período em que 
o Ceará vive, com ambiência institucional para avançar 

na área de tecnologia da informação e comunica-
ção (TIC), no desafio da interiorização do proces-
so de desenvolvimento com inclusão social. Citou 
o exemplo do Cinturão Digital, inaugurado no dia 
3/11, como “uma ferramenta de promoção do de-
senvolvimento econômico e social sustentável”.

No bloco de homenagens alusivas à criação do 
Instituto Atlântico, foram agraciados ainda o CPQD, 
na figua de seu presidente, Helio Graciosa; a Pa-
dtec, de Campinas, e os dirigentes do Atlântico 
Cláudio Violato, vice-presidente, José Eduardo Aza-
rite, diretor de Mercado Corporativo e José Eduardo 
Bernal (Inovação). O destaque Expansão homena-
geou o governador Cid Gomes, o secretário Eduar-
do Diogo, da Secretaria do Planejamento e Gestão 
(Seplag), o deputado Ariosto Holanda e o ex-supe-
rintendente, José Eduardo Martins, hoje presidente 
do Atlântico.

Fundado em 2001, o Atlântico atua na área de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, com 
ênfase em pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
bem como em projetos de desenvolvimento e con-
sultoria, atendendo principalmente à indústria, go-
verno e setor financeiro. Da Secitece, com informa-
ções da Assessoria de Comunicação do Atlântico. 
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