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Posse de Inácio na Secitece é marcada pelo compromisso no
fortalecimento da CT&I e Educação Superior
Em sua cerimônia de
posse como novo titular da
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Inácio Arruda
anunciou que irá lutar para
que o Ceará seja totalmente
coberto pelo Cinturão Digital
e ainda que haja a instalação de uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa
e Inovação Industrial (Embrapii) no Estado. O novo
secretário discursou em solenidade na segunda-feira
(2 de fevereiro) na sede da
Secitece, para um grande
público formado por autoridades, como o ministro da
Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo e o prefeito
de Fortaleza, Roberto Cláudio, além de representantes
de instituições de Ciência
e Tecnologia, comunidade acadêmica,
setores empresarial e produtivo, entidades
de classe e servidores.
O novo secretário foi saudado pelo
ex-titular da Secitece, René Barreira, que
fez um breve balanço da gestão anterior e
disse ter absoluta convicção de que, com
o apoio do governador Camilo Santana
e do ministro Aldo Rebelo, Inácio Arruda
fará um excelente trabalho não apenas
na Secitece, mas também na liderança do
Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Superior e Profissional. “Este sistema não tem um fim em si,
ele é meio, é instrumento para promover
a melhoria da qualidade de vida do nosso
povo e Inácio vai saber liderá-lo com vistas
ao seu fortalecimento”.
O ministro Aldo Rebelo frisou o atual
momento do Brasil, que está entre a sétima
e oitava posição dentro das economias
mundiais e em terceira em competitividade
nos ramos da pecuária e agricultura. No entanto, ainda ocupa posição de desconforto quando se trata do desenvolvimento de
sua CT&I. “Mas nós temos uma civilização
de muita ousadia e criatividade, sobretudo
a cearense, de grande contribuição para o
desafio do Brasil de inovar”, disse o ministro, lembrando de nomes como Expedito
Parente, pesquisador cearense conhecido
como o “pai do biodiesel”, e enfatizando
ainda o excelente desempenho dos jovens
do Ceará em escolas de Tecnologia em
todo o Brasil.
Inácio Arruda irá receber total apoio
do MCTI, através da Finep e do CNPq, de
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acordo com o ministro. “Essa juventude
carrega a disciplina e a persistência, que
são valores construídos pelo exemplo. A
Secitece vai contar com uma matéria-prima promissora, que é o povo cearense.
Este povo vai ajudar o Brasil a encontrar
soluções para os grandes desafios e também para sua economia local”.
União de esforços
Em sua fala, o novo secretário enfatizou a importância do trabalho conjunto
entre academia e setor produtivo para o
desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. “Temos uma responsabilidade conjugada, precisamos ser um corpo só. Nós
formamos um time. O conhecimento precisa virar algo palpável para a sociedade”.
Inácio deverá buscar não só o MCTI para o
apoio no desenvolvimento da CT&I e Educação Superior, mas também o Ministério
da Educação, na pessoa do ministro Cid
Gomes.
Em seu discurso, Inácio também reconheceu o trabalho dos ex-titulares da
Secitece, referindo-se aos antigos secretários da pasta, como René Barreira, Jurandir Picanço, Hélio Barros e Ariosto
Holanda. “É sobre os ombros desses companheiros que vamos caminhar. Pegar este
legado, conservar e a partir dele fazer ainda mais. Compartilhar o trabalho com as
instituições vinculadas, dentre elas nossas
universidades, que são as ‘joias’ do nosso
povo”. Fonte: Assessoria de Comunicação
da Secitece
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Museu de Paleontologia da Urca abrirá também às segundas-feiras
Devido à grande procura por visitação,
o Museu de Paleontologia da Universidade
Regional do Cariri (Urca) estará aberto também às segundas-feiras. Agora, os interessados no assunto podem visitar o local de
segunda a sábado, das 8h às 16h, e aos
domingos, das 8h às 14h.
O Museu, situado em Santana do
Cariri, detém hoje um acervo de aproximadamente 10 mil peças fósseis, entre os
quais todos os peixes já descritos da paleoictiofauna da Chapada do Araripe, restos de Pterossauro, tartarugas, lagartos,
insetos, troncos silicificados, folhas, flores
e frutos, no âmbito da paleobotânica, além
de anuros, crocodilianos e penas.
Inaugurado a 26 de julho de 1988, o
Museu de Paleontologia da Urca passou
por uma ampla reforma, sendo reinaugurado a 28 de abril de 1998.
Até hoje, mais de 366 mil visitantes
passaram pela instituição, referência para
pesquisadores nos setores da paleontologia, sedimentologia e estratigrafia.
O museu está localizado na Rua Dr.
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José Augusto de Araújo, nº 326 Centro,
Santana do Cariri-CE. Contato: (88) 35451206.
Com informações da Assessoria de
Comunicação da Urca

Mestrado em Ciências e Matemática do IFCE oferta 14 vagas
Estão abertas, até o próximo dia 2 de
março, as inscrições para o Mestrado em
Ciências e Matemática do campus de Fortaleza do Instituto Federal do Ceará (IFCE),
formação gratuita destinada a licenciados
e bacharéis nas áreas de química, física,
biologia e matemática.
Ao todo são ofertadas 14 vagas, subdivididas nas seguintes linhas de pesquisa: Ensino de Matemática (4), Ensino de
Física (5) e Ensino de Química (5).
O processo seletivo constará da aná-

lise do curriculum lattes, prova escrita,
apresentação e defesa de projeto de pesquisa. A previsão para o início das aulas é
1º de julho de 2015.
As inscrições podem ser realizadas
gratuitamente na página do programa
de Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática: http://bit.
ly/1DmG1ja
Acesse o edital: bit.ly/1uk09Ra
Com informações da Assessoria de
Comunicação do IFCE

Centec com Inscrições abertas para especializações na área das Ciências Agrárias
Devido ao grande número de interessados, o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), por meio da Faculdade
de Tecnologia Centec (Fatec) Sertão Central, em Quixeramobim, abre inscrições
para novas turmas dos cursos de pósgraduação (lato sensu) em Bovinocultura
Leiteira e em Saúde e Segurança Alimentar.
O Instituto Centec é novamente pioneiro na promoção da interiorização do
conhecimento ao oferecer o primeiro curso de especialização na área das Ciências Agrárias, no interior do Estado.
Os dois cursos estão disponibilizando
40 vagas cada e as inscrições na especialização em Bovinocultura vão até o dia
20 de fevereiro; e em Saúde e Segurança
Alimentar até março de 2015 no site do
Centec: http://bit.ly/1DIjlHP
A especialização em Bovinocultura
Leiteira tem o objetivo de atualizar e aperfeiçoar profissionais do setor, aprimorando os conhecimentos, e colaborando para
o aumento da qualidade, quantidade e
eficiência na produção animal.
As aulas estão previstas para iniciar
dia 27 de fevereiro de 2015 e acontecerão na Fatec Sertão Central, quinzenalmente, aos finais de semana (sexta-feira

à noite e sábado durante todo o dia). O
curso possui carga horária de 432 horas
aula e duração de 17 meses.
A especialização em Saúde e Segurança Alimentar tem o objetivo de atualizar e aperfeiçoar profissionais envolvidos nas áreas de saúde e de segurança
alimentar para proporcionar o bem-estar
e assegurar a qualidade e a inocuidade
dos alimentos.
As aulas estão previstas para iniciar
em março de 2015 e terminarem em novembro de 2017. O curso acontecerá na
Fatec Sertão Central em um final de semana por mês, com carga horária de 400
horas aula e duração de 21 meses.
Investimentos
Inscrição: R$ 50,00. Matrícula:
100,00. Mensalidade: R$ 250,00.

R$

Faculdade de Tecnologia Centec
(Fatec) Sertão Central
Endereço: Rua Geraldo Bizarria de
Carvalho, s/n, Distrito Industrial, Quixeramobim/CE
Contatos: fatec_sertaocentral@centec.org.br / (88) 3441-1320
Fonte: Assessoria de Comunicação
do Instituto Centec
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