
Laboratório da UFC tem projeto para recuperação da faixa de praia do Icaraí 
Na década de 1980, as praias de Iparana e Pacheco, que ficam a oeste de For-

taleza e pertencem a Caucaia, município vizinho, eram duas boas alternativas de 
litoral para os moradores da capital cearense. As localidades, atualmente, junto 
com o Icaraí, deixaram de ser freqüentadas pelos banhistas por causa do avanço 
do mar. Barracas de praia foram destruídas pela força das ondas. E a faixa de areia 
praticamente desapareceu.

Além de um problema social e econômico, a erosão da costa do Ceará é uma 
questão que envolve duas ciências: a Geologia e a Biologia marinha. Por isso, tem 
sido acompanhada há vários anos por pesquisadores do Instituto de Ciências do 
Mar (Labomar), instituição vinculada à Universidade Federal do Ceará (UFC). 

O centro de pesquisas, que hoje é uma referência no Nordeste para estudos 
de ecossistemas marinhos da região, já mobilizou vários professores e estudantes 
para a avaliação do fenômeno. Da Agência Funcap. Por Sílvio Mauro. Leia mais. 
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Prêmio ODM Brasil seleciona 
projetos de desenvolvimento

Estão abertas inscrições para 
o Prêmio ODM Brasil, destinado a 
administrações municipais empresas 
e representantes do terceiro setor.  
Coordenada pelo Governo Federal 
através do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e da 
Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap), a iniciativa procura 
incentivar e dar mais visibilidade 
a práticas que contribuam para os 
Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) um projeto lançado 
pela ONU em 2000. Da Agência 
Funcap. Leia mais. 

Cearenses ficam com três medalhas em competição 
internacional de matemática 

Os estudantes Edson Bezerra Lopes, Ramon 
Moreira Nunes e Rafael Rezende, todos da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), obtiveram 
classificações de destaque na 16ª International 
Mathematical Competition for University 
Students (IMC), que aconteceu entre os dias 25 
e 30 de julho em Budapeste, na Hungria.

A competição, que é anual, conta com a 
participação de mais de 80 instituições de 
ensino superior, entre elas algumas da mais 
prestigiadas do mundo. Da Agência Funcap. 
Leia mais.  

Instituição alemã convida 
pesquisadores para cursos 
de verão e conferência 
internacional   

O Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD) e as universidades 
de Göttingen, Hohenheim e 
Kassel convidam pesquisadores e 
profissionais das áreas de preservação 
ambiental e gestão da biodiversidade 
para participar de escolas de verão 
e da conferência Tropentag 2009 
(International Conference on Research 
in Agriculture and Forestry, Food and 
Natural Resource Management), que 
acontece de 6 a 8 de outubro.

Para se candidatar, é necessário 
que o participante tenha freqüentado 
instituições alemãs de ensino 
superior e pesquisa como estudante, 
professor ou pesquisador. Da Agência 
Funcap, com informações do DAAD. 
Leia mais. 

UFC promove o II curso de extensão Iniciativas Negras - 
trocando experiências

A Universidade Federal do Ceará promove, de 8 a 18 de outubro, o II curso de 
extensão Iniciativas Negras - trocando experiências. A iniciativa é da faculdade de 
Biblioteconomia do Campus do Cariri, tem patrocínio da Ford Foundation e conta 
com apoio da Actionaid, da Unifem, Coisas de Mulher e Instituto Ação Afro. 

Segundo os organizadores, o objetivo do curso é aproximar pesquisadores, 
acadêmicos e ativistas de movimentos sociais negros para estimular a troca de 
conhecimentos e experiências. A programação é de 80 horas e prevê mini-cursos, 
painéis, oficinas, grupos de estudos, mesas redondas, vídeos e turismo cultural. Se-
rão abordados temas como direitos humanos, gênero, saúde, redação de projetos, 
captação de recursos, ação afirmativa e história e cultura afro-brasileira.

A origem do curso oferecido na UFC é um evento realizado entre 2000 e 2004, 
no Centro de Estudos Afro-Brasileiros (CEAB) da Universidade Candido Mendes , 
no Rio de Janeiro. Com a demanda crescente, a edição passou a ser bienal e, nos 
anos de intervalo, foram criados os cursos regionais em várias partes do país.

 No processo de seleção, 30 participantes terão direito a bolsas. Serão 15 com 
direito passagem (aérea ou terrestre), hospedagem e alimentação, sendo 10 reser-
vadas para residentes das regiões Nordeste e Norte outras cinco para os moradores 
de outras regiões do Brasil. Outras 15 bolsas parciais são para pessoas de qualquer 
ponto do país residentes em qualquer ponto do país, que receberão hospedagem, 
alimentação e ajuda de custo no valor de R$ 100,00. No entanto, eles devem se 
responsabilizar pelas passagens (aéreas ou terrestres) de ida e volta.

O processo de inscrição será pelo correio. Cada candidato deve mandar um 
resumo, com no máximo 400 palavras com suas principais  atividades acadêmicas 
e ou de ativista, na área do curso. Da Agência Funcap. Leia mais. 

A erosão nas praias do litoral leste

A competição aconteceu em Budapeste, na Hungria.
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