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Projeto Cometa - Saturno foi a grande 
atração do evento no Lago Jacarey 

Quem passou pelo Lago Jacarey no último sábado (26) 
teve a oportunidade de observar com grandes telescópios 
a Lua e o planeta Saturno. Tratava-se de mais uma edição 
do Projeto Cometa, iniciativa do Clube de Astronomia de 
Fortaleza (Casf) apoiada pela Funcap que objetiva divulgar 
a astronomia e ciências afins em escolas e locais públicos 
da capital e interior do Estado.

De acordo com os membros do Casf, para muitos dos pre-
sentes, o evento era o primeiro contato com telescópios. “O 
público ficou maravilhado com as imagens, principalmente 
as de Saturno, que atualmente está mais próximo da Terra 
e nos brinda com seu magnífico sistema de anéis e luas”, 
explicaram os organizadores.

Durante o evento, considerado uma das maiores edições 
do projeto, que teve início em abril de 2011, foram distri-
buídos cinquenta exemplares do livro Fascínio do Universo, 
organizado pelos professores da Universidade de São Pau-
lo Augusto Damineli e João Steiner e editado pela Odysseus 
Editora, com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
CNPq e Sociedade Astronômica Brasileira.

Sobre o Projeto Cometa

O Projeto Cometa é uma iniciativa do Clube de Astrono-
mia de Fortaleza. Tem como objetivo organizar palestras 
sobre astronomia e ciências afins, promover observações 
do céu com telescópios e binóculos em escolas e locais 
públicos da capital e interior do Estado. O projeto é apoia-
do pelo Governo do Estado, através da Fundação Cearense 
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fun-
cap), com o Programa de Popularização da Ciência – Astro-
nomia Edital Funcap/CNPq 04/2010. Outras informações 
podem ser obtidas no blog http://www.projeto-cometa.blo-
gspot.com.br/.
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IFCE abre inscrições para IV Semana do Meio Ambiente 

Seara da Ciência abre inscrições para X Curso de Férias 

A partir de hoje, a Seara da Ciência, espaço de divulga-
ção científica e tecnológica da Universidade Federal do Ce-
ará (UFC), abre inscrições para o X Curso de Férias para 
professores de Ciências e alunos de escolas de Ensino 
Fundamental e Médio de Fortaleza e região metropolitana. 
As aulas serão realizadas de 9 a 20 de julho.

Mais uma vez, o tema escolhido é “Somos o que come-
mos?“. As inscrições serão recebidas por formulário on-line 
disponível no site da Seara. O curso para professores acon-
tece de 9 a 20 de julho e, para estudantes, de 16 a 20 de 
julho, integralmente, nos turnos manhã e tarde. Quarenta 
e cinco vagas estão sendo ofertadas para estudantes e 25 
para professores.

Os critérios para inscrição são:

Professores:
- Ser professor de Ciências de escola pública de ensino 

médio ou médio/fundamental

- Ter disponibilidade de tempo integral no período de rea-
lização do Curso

Estudantes:
- Estar regularmente matriculado em escola pública de 

Ensino Médio
- Ter disponibilidade de tempo integral no período de rea-

lização do Curso

Período de Inscrição: 01/JUN a 02/JUL de 2012

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela inter-
net e os selecionados serão comunicados até o dia 04 de 
julho por telefone/e-mail.

Terão preferência de inscrição os professores e alunos 
que:

- não participaram de nenhuma edição anterior do curso
- morem em cidades do interior do Ceará.

Urca realiza II Encontro Universitário de Paleontologia e Arqueologia do Cariri 
Prossegue, até amanhã (2), o II Encontro Universitário de 

Paleontologia e Arqueologiado Cariri, realização do Labo-
ratório de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri 
(Urca). O evento visa despertar novas mentes para o estu-
do da evolução e da biodiversidade na região.

A paleontologia tem alcançado um destaque cada vez 
maior nas pesquisas básicas em nível mundial, particu-
larmente nas duas últimas décadas. Este crescimento re-
sultou no aumento da atividade de coleta de fósseis em 
depósitos paleontológicos classificados como Konservat-
Lagerstätten (com uma quantidade muito grande de fós-
seis com preservação excepcional).

Não é difícil entender que o tema é de interesse para a 
região, principalmente quando se fala sobre turismo da re-

Termina hoje o prazo de inscrições para a IV Semana do 
Meio Ambiente do Campus de Sobral do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) - Campus de So-
bral. O evento será realizado de 4 a 6 de junho, no audi-
tório do Campus e terá como tema “Ciência e tecnologia 
para a gestão de resíduos sólidos”.

A programação inclui palestras, mesas redondas e mini-
cursos. As vagas são limitadas. As inscrições custam R$ 
10,00 (sem minicurso) e R$ 15,00 (com minicurso) e devem 
ser realizadas na recepção do Campus de Sobral. Durante 
a IV Semana do Meio Ambiente, será realizada também a 
II Mostra de Fotos e Vídeos Ambientais, cuja temática são 
os problemas causados pelo lixo. A programação completa 
está disponível no site www.sobral.ifce.edu.br.

gião. Até hoje, mais de 200 mil visitantes estiveram no Mu-
seu de Paleontologia da Urca, em Santana do Cariri, numa 
cidade que tem apenas cerca de 7 mil habitantes.


