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IADE, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como membros a Universidade Estadual
Vale do Acaraú – UVA, o Governo do Estado do Ceará, a Universidade Federal do Ceará – UFC, a Prefeitura Municipal
de Sobral e a Diocese de Sobral.
Atuamos para construir soluções concretas para os problemas da UVA, oportunizando o financiamento de bens e de
serviços técnicos, administrativos e gerenciais que são demandados por essa IES.

Nossas propostas se traduzem em políticas e práticas flexíveis que se adaptam a diversos contextos, favorecendo uma
maior aproximação entre as culturas universitárias, governamental e empresarial de forma a criar um cenário mais
propício a aceleração e sustentação do desenvolvimento do Município de Sobral – CE.
A experiência de mais de 14 anos de atuação nos confere uma profunda compreensão da região norte do Ceará e
possibilita ao IADE ser um importante vetor dessa aproximação, buscando diversificar e ampliar suas ações prestando
serviços de assessoria e consultoria em diversas áreas, promovendo e organizando eventos científicos e culturais,
cursos e concursos, recrutando, selecionando e capacitando recursos humanos para instituições públicas e privadas,
celebrando convênios, acordos e outros instrumentos jurídicos para tais fins.

MISSÃO_______________________________________________________________________
Apoiar a Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, colaborar para o seu desenvolvimento institucional.

VISÃO_________________________________________________________________________
Ser referência na região norte do Estado do Ceará enquanto organização da sociedade civil e na efetivação de políticas
para aproximação das culturas universitária, governamental e empresarial.

VALORES_______________________________________________________________
Ética, Qualidade e Respeito.

ÁREA DE ATUAÇÃO_________________________________________________________________
Educação

“Educação não transforma o mundo. Educação
muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.”
Paulo Freire

Esporte

“O esporte tem a capacidade de transformar
pensamentos educando o jovem pelo prazer.”
Elijarbas Rocha

Ensino

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para a sua própria produção ou
a sua construção.”

Paulo Freire

Meio Ambiente

“É nosso dever proteger o maior
patrimônio nacional, pois a nação que
destrói o seu solo, destrói a si mesmo.”
Theodore Roosevelt

ÁREA DE ATUAÇÃO________________________________________________________________
Cultura

A cultura forma sábios; a educação,
homens.
Louis Bonald

Extensão

A Extensão é uma via de mão-dupla,
com trânsito assegurado à
comunidade acadêmica, que
encontrará, na sociedade, a
oportunidade de elaboração da práxis
de um conhecimento acadêmico.
(BRASIL, 2000/01, p. 5)

Trabalho

“Quando trabalhamos coletivamente em
prol de um objetivo, conquistamos o
impossível.”
Jadson Barbosa

EDUCAÇÃO_____________________________________________________________________
•

II SEMANA UNIVERSITÁRIA DA MULHER

Este mês a UVA conta com a segunda edição da Semana Universitária da Mulher, com debates sobre a luta e o
posicionamento da mulher na contemporaneidade.

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/ii-semana-universitaria-da-mulher/
http://eventos.uvanet.br/informativo_publico_mostra.php?id_informativo=1031

•

XIV SEMANA DE HISTÓRIA: “RELAÇÕES DE GÊNERO: HISTÓRIAS EM CONSTRUÇÃO”.

O Centro Acadêmico de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, com o apoio do Instituto de
Apoio ao Desenvolvimento da UVA – IADE, realiza a XIV SEMANA DE HISTÓRIA. Com o tema “Relações de

Gênero: Histórias em construção”.

O evento acontecerá do dia 09 a 12 de abril de 2018, no campus CCH. Terá em sua programação, conferências,

mesas redondas, minicursos, oficinas, apresentações orais em simpósio temático, brindes, debates e
certificados com carga horária de 30 horas.

QUAL A IMPORTÂNCIA DESSA SEMANA DE HISTÓRIA?
Visa Tratar sobre as temáticas relacionadas a história das relações de gênero a qual acontecerá na
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, a ideia surgiu a partir de nossa inquietação enquanto estudantes,

futuros pesquisadores e educadores da área de História.

Desta forma, pressupondo-se destas preocupações procuraremos pensar tais relações de forma diversa, as

analisando e questionando a fim de compreender sua repercussão, inclusive ao longo das nossas produções
historiográficas.

A partir das realizações de conferências, mesas redondas, minicursos, oficinas e apresentações orais
buscaremos dar oportunidade de fala e vez aqueles que longamente sofreram um processo de silenciamento.

O evento aconteceu no Centro de Ciências Humanas – CCH, onde é ministrado o curso de história. O centro está
localizado na Av. John Sanford, 1845, Junco, Sobral–CE.

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/xiv-semana-de-historia-tema-relacoes-de-genero-historias-em-construcao/
http://eventos.uvanet.br/

•

IV FESTA ANUAL DAS ÁRVORES:
“FLORA COMO PATRIMÔNIO DA NATUREZA: CONHECER PARA PRESERVAR”.

A Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA com o apoio do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA

– IADE, realiza a IV Festa Anual das Árvores 2018. Com o tema “Flora como patrimônio da Natureza: conhecer
para preservar”. Evento organizado pela Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas e Centro de
Ciências Agrárias e Biológicas – CCAB/UVA.

O evento acontecerá do dia 20 à 23 de março de 2018, no campus Betânia. Tendo como objetivo “assegurar a

conscientização da importância da arborização urbana, preservação da flora nativa e a integração entre a
academia e a comunidade”. Terá em sua programação, palestras e minicursos, além de apresentações culturais

e visitação e exposição de frutos e sementes.

DIVULGAÇÃO
https://sobralonline.com.br/uva-realizara-festa-anual-das-arvores-2018-evento-sera-de-20-a-23-de-marco-no-campusbetania/
https:// iade.org.br/iv-festa-anual-das-arvores-2018/
http://www.uvanet.br/noticias_mostra.php?id=1839

•

XX SEMANA DO CURSO BIOLOGIA: ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL BIÓLOGO
FALTAM INFORMAÇÕES
AGUARDANDO
RAUL (C A 2018) 981051414 EM 07/05

•

I JORNADA POVOS INDÍGENAS

O Grupo de Estudos com Povos Indígenas (GEPI), com financiamento do CNPq, vai promover a I Jornada

Interdisciplinar com Povos Indígenas na Unilab. O evento acontece de 21 a 23 de novembro, no Auditório do
Bloco Administrativo do Campus da Liberdade, em Redenção/CE.

A atividade, que tem como tema “História das políticas indigenistas e desafios contemporâneos” se destina a
toda comunidade acadêmica, além de professores das redes estadual e municipal e lideranças indígenas. A
inscrição será presencial, no ato do evento. São 16 horas de atividades, com certificação.

A jornada tem o objetivo de agrupar pesquisadores de diversas universidades da região Nordeste, além de

lideranças do movimento indígena do Ceará, em torno das políticas indigenistas do Estado brasileiro e dos
enfrentamentos do movimento indígena para o reconhecimento dos seus direitos territoriais, educacionais e
socioculturais na contemporaneidade.

“Propomos com este evento científico a divulgação do conhecimento produzido pelo GEPI, a fim de ampliar a
reflexão e procurar entender as contradições inerentes ao estabelecimento e desenvolvimento do próprio
Estado nacional, que em sua origem instala uma situação de negação sistemática da pluralidade nas dimensões
jurídica, política e epistêmica”, explica a organização.

A Jornada encerra o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Entre a liberdade e a escravidão: os índios na

fronteira oeste da América portuguesa”. O projeto é coordenado pela professora Fernanda Pinheiro, dos cursos
de Licenciatura em História e Bacharelado em Humanidades da Unilab, com auxílio do CNPq.

Confira a programação completa:

DIVULGAÇÃO

http://www.unilab.edu.br/noticias/2017/11/16/unilab-recebe-i-jornada-interdisciplinar-com-povos-indigenas/
https://pt-br.facebook.com › Páginas › Negócios › Educação

•

V CICLO DE SEMINÁRIOS: ABELHAS E POLINIZAÇÃO

O Grupo de Pesquisa com Abelhas e Polinização (GPAP) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), tem o

prazer em convidar a todos ligados a apicultura e meliponicultura para o V Ciclo de Seminários sobre
Abelhas e Polinização.

Em 2017 participaram da quarta versão deste evento, 75 pessoas de 13 municípios diferentes. Com o apoio da
Fasternet, o evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook, onde alcançou centenas de expectadores. Neste ano,

o evento abordará o tema, “Inovações na Apicultura e Meliponicultura”, com 12 (doze) palestras que falarão

sob as inovações nas técnicas de criar abelhas para otimizar a produtividade do setor, e falar das novidades na
produção dos diversos produtos apícolas.

O evento será realizado no Auditório do Curso de Zootecnia da UVA, em Sobral-CE. O evento ocorrerá nos dias
25 e 26 de Abril/18, no Auditório Professor João Ambrósio de Araújo Filho (Auditório da Zootecnia – Campus
da Betânia-CE)

DIVULGAÇÃO

http://blogdogpap.blogspot.com/2018/04/v-ciclo-de-seminarios-sobre-abelhas-e.html
www.uvanet.br/banners/outro_destaque_806b0d1412455a0150b43f76708738ce.pdf

•

XIX SEMANA DA ZOOTECNIA

•

I CICLO DE PALESTRAS: BEM-ESTAR ANIMAL

•

GÊNERO E JUSTIÇA SOCIAL À LUZ DO PENSAMENTO DE NANCY FRASER

Foi realizado no dia 09 de Agosto de 2018 o primeiro Evento da Liga Acadêmica de Direitos Humanos da UVA -

LADH, que conta com 20 discentes do curso de Direito bem como o Docente Orientador Mestre Rômulo

Linhares Ferreira Gomes e professores apoiadores dentro do Curso (Professor Alexandre Pinto Moreira,

Professora Betânea Moreira Moraes e Professor Alberto Dias de Souza). Tal palestra será ministrada pela
Professora Doutora Maria do Socorro Ferreira Osterne da UECE.

A Liga é um Projeto de Extensão interdisciplinar e interinstitucional fundada dia 19 de Fevereiro de 2018 que

busca levar os conhecimentos para além dos muros da Universidade, debater e orientar a população sobre a
importância do tema de Direitos Humanos. Bem como também já se encontra formalizada pela PROEX, além de
contar com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da OAB e da Secretaria de Direitos Humanos, Habitação e
Assistência Social - SEDHAS.

Programação: Credenciamento - Palestra - Debate com perguntas do público

Nosso objetivo foi apresentar ao público a visão da pesquisadora americana Nancy Fraser sobre Gênero e
Justiça Social, além de fornecer uma ponte inicial sobre a discussão dos Direitos Humanos.

Teve como público alvo, acadêmicos, docentes e sociedade civil em geral, onde foi fornecido certificados

através da Pró-reitoria de extensão – PROEX/UVA
O evento foi gratuito e contou com 106 presentes.

DIVULGAÇÃO
postagens no insta da LADH @ladh.uva

•

IX SEMANA DE QUÍMICA: INOVAR E EMPREENDER EM CIÊNCIAS

A Coordenação do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Química realizou a IX Semana da Química e
I Mostra de Trabalhos de Ensino e Pesquisa em Ciências, que apresenta como tema “Inovar e

Empreender em Ciências” que foram realizados nos dias 20 a 23 de agosto, na Universidade Vale do

Acaraú (UVA) – Campus Betânia, Sobral – CE. A semana teve como objetivos ampliar o aprendizado dos
participantes, atualizar conhecimentos, promover a integração entre os acadêmicos dos cursos que

compõem o Centro de Ciências e Tecnologia da UVA, profissionais dos referidos Cursos e demais

profissionais das áreas das Ciências da Natureza de outras Instituições de Ensino Superior, bem como
incentivar a publicação científica dos participantes.

Nosso público alvo foram os acadêmicos dos cursos Licenciatura e Bacharelado em Química da UVA,

acadêmicos dos demais cursos que compõem o Centro de Ciências e Tecnologia da UVA e de outras
Instituições de Ensino Superior, bem como profissionais da área das Ciências da Natureza que ao final

das apresentações dos trabalhos receberam certificado de participação no evento que foi emitido pelo
site eventos UVA: http://eventos.uvanet.br/.

DIVULGAÇÃO
(http://www.uvanet.br/banners/banner_46a30b488daedc4d242c64356ab86e9b.pdf)

ENSINO________________________________________________________________________

•

DIA NACIONAL DA MATEMÁTICA

O estudante Francisco Sampaio venceu a terceira edição da Copa Gauss, que aconteceu na última
sexta-feira, dia 4 de maio, em comemoração ao Dia Nacional da Matemática.

Compareceram 12 estudantes e estes foram divididos – através de sorteio – em quatro chaves de três

competidores. Em cada rodada, avançaram dois à fase de quartas de final, que contou com 8 competidores.
Novamente os estudantes foram divididos em chaves, desta vez com quatro competidores cada uma.

Nesta fase, avançaram dois estudantes de cada chave às semi-finais, totalizando quatro competidores:
Francisco Sampaio, Eduardo Soares, Tiago Camelo e Kátia Barbosa, sendo que Francisco Sampaio e Tiago
Camelo fizeram a final.

A Copa Gauss, além de movimentar o Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do

Acaraú (UVA), também tem por objetivo incentivar os estudantes do curso a usar o método de Gauss para
escalonamento de sistemas, visto que a Álgebra Matricial se aplica em várias outras áreas da Matemática.

A edição deste ano foi coordenada e organizada pelo professor Márcio Nascimento e pela estudante Bruna
Rodrigues. Além disso, contou com o apoio do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA – IADE.

DIVULGAÇÃO
http://www.matematicauva.org/francisco-sampaio-vence-a-iii-copa-gauss/

https://www.facebook.com/pg/uvamatematica/photos/?tab=album&album_id=1744955972252839

•

I JORNADA SOBRALENSE DE ANATOMIA

A I Jornada Sobralense de Anatomia é um evento organizado por professores e estudantes dos diversos

cursos da área da saúde da UVA (Universidade Estadual Vale do Acaraú), UFC (Universidade Federal do Ceará),

FIED (Faculdade IEducare) e do UNINTA (Centro Universitário INTA), com o intuito de difundir através de

palestras, minicursos, oficinas e mesas redondas, as novas perspectivas em Anatomia Humana na cidade de
Sobral e regiões vizinhas, além de reunir alunos, professores e profissionais das diversas áreas da saúde para
discutir e socializar o conhecimento.

A I Jornada Sobralense de Anatomia foi presidida pela Prof. Ms. Jônia Tírcia Parente Jardim

Albuquerque e coordenada pelos Profª. Dra. Hellíada Vasconcelos Chaves, Profª Me. Danielle Félix Arruda
Mourão, e realizado nos dias 24 e 25 de Agosto de 2018, no Centro de Ciências da Saúde - CCS e na UFC –

Medicina, no campus Derby, e contou com a presença de professores locais e nacionais que proferiram
palestras, ministraram minicursos e oficinas, mesas redondas e avaliaram as produções científicas.

Teve como objetivo promover a interdisciplinaridade da Anatomia entre as diversas áreas da saúde;

Fortalecer e expandir o conhecimento em Anatomia na cidade de Sobral e regiões vizinhas; Debater o processo

de ensino da Anatomia e apontar métodos facilitadores para a aprendizagem; Aproximar os participantes aos

temas práticos, atuais e inovadores da Anatomia; Iniciar o processo de doação de corpos e estruturas ósseas

para o estudo de Anatomia nas Universidades; Promover a capacitação, atualização e a troca de conhecimento a
respeito da Anatomia para a prática profissional.

Este evento foi destinado a estudantes de Graduação, Pós – Graduação e Profissionais de cursos na área
da saúde e ciências biológicas e teve uma estimativa de 300 participantes.

Fotos do evento:

DIVULGAÇÃO
https://www.even3.com.br/jornadaanatomia

•

VI JORNADA DE ENGENHARIA

FALTAM INFORMAÇÕES

•

XVIII SEMANA DA GEOGRAFIA

FALTAM INFORMAÇÕES

•

FEIRA DAS NAÇÕES

Foi realizado, no dia 22 de novembro de 2018, a Feira das Nações do Núcleo de Língua Estrangeiras – NUCLE,
é um projeto idealizado pelos professores da referida instituição, com apoio do Curso de Letras e da PróReitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA e do Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento da UVA – IADE, aos quais o NUCLE está vinculado, onde todos os alunos participam de forma
ativa, visando, sobretudo, o estudo acerca de um país que fale a língua estudada, de modo que cada turma se
aprofunda no tema referente a história e cultura de cada país e apresenta abertamente ao público.
É sabido que para a aquisição de uma segunda língua de forma efetiva, a mesma precisa fazer sentido para o
aluno, com esse objetivo a Feira das Nações do NUCLE torna a aquisição da língua mais palpável para o próprio
aluno que é incentivado a fazer uma apresentação em uma segunda língua com total suporte e auxílio do
professor, no quesito pronúncia e estruturação gramatical.
Cada turma se utilizará dos recursos necessários para uma comunicação significativa, visto que nem todos os
visitantes falam o idioma que está sendo trabalhado. Dessa forma, a turma precisará utilizar a fala como
recurso principal, mas também recursos visuais, linguagem corporal e afins, para que a comunicação seja
verdadeiramente efetiva durante a apresentação.

Em conclusão, é necessário ressaltar que o estudo de uma segunda língua faz com que nos aproximemos mais
de uma segunda cultura, dessa forma, a Feira das Nações do NUCLE traz a oportunidade de pôr em prática tal
ação, compartilhando saberes, tornando o conhecimento comum.
OBJETIVO GERAL

Apresentar a história, política, geografia, culinária e arte de países que falem a língua estudada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Comunicar-se na língua estudada.

Expor as particularidades dos países estudados.

Tornar a comunicação efetiva entre apresentador e visitante, utilizando-se para isso de recursos diversos.

Possibilitar a integração dos alunos à cultura da língua estrangeria estudada.

PÚBLICO ALVO

Alunos dos cursos regulares de espanhol, francês e inglês do Núcleo de Línguas Estrangeiras – NUCLE.

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/nucleuva-realiza-feira-das-nacoes/

•

NEPLAN PROMOVE EVENTO COM ACESSIBILIDADE A DEFICIENTES AUDITIVOS

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Plantas Medicinais da Universidade Estadual Vale do Acaraú

(NEPLAM/UVA) realizou no dia 22 de fevereiro de 2018, palestras sobre “Plantas Medicinais, Fitoterapia e
Aromaterapia: aplicações no nosso cotidiano”. O evento foi direcionado, principalmente, para pessoas com

deficiência auditiva com as apresentações traduzidas para a Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) e foi

realizado no Auditório do Curso de Zootecnia, Prof. João Ambrósio de Araújo Filho.

De acordo com a Coordenadora do NEPLAM, Professora Kátia Parente, a realização do evento teve como
objetivos, “principalmente, promover a acessibilidade no evento acadêmico e transmitir às pessoas com surdez

informações sobre plantas medicinais e o trabalho desenvolvido no NEPLAN, utilizando a Linguagem Brasileira de
Sinais”.
Intitulado “NEPLAM e Acessibilidade”, o evento teve a participação de estudantes surdos e não surdos de vários
cursos; da Gerente de Meio Ambiente do Município de Sobral, Margareth Muniz, que falou sobre aplicações da

aromaterapia; do tradutor, intérprete e professor de LIBRAS do Curso Pedagogia da UVA, Paulo Henrique
Soares; do também intérprete Antônio Rodrigues Vieira Filho; e do professor do Centro de Formação e Apoio
ao Surdo Dom Fernando Saburido (CEFAS), Diego Aguiar, também acadêmico de Pedagogia da UVA.

Ainda, de acordo com a Coordenadora Geral do evento, Professora Kátia Parente, “espera-se que os
participantes, a partir de agora, sintam-se motivados para darem continuidade aos estudos sobre plantas
medicinais e ao convívio e troca de experiências entre ouvintes e surdos”.

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/neplan-promove-evento-com-acessibilidade-a-deficientes-auditivos/
http://www.uvanet.br/noticias_mostra.php?id=1828

ESPORTE________________________________________________________________________
•

I FESTIVAL DE GINÁSTICA DA UVA

Dia 25/02, ocorreu o I FESTIVAL DE GINÁSTICA DA UVA. Esse projeto de extensão é coordenado pela
professora do curso de Educação Física da UVA, Patrícia Rodrigues. O IADE- Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento da UVA foi o proponente do projeto, em edital de incentivo ao esporte, junto a Secretaria de
Cultura, Juventude, Esporte e Lazer- SECJEL.
O evento teve a seguinte programação:

Abertura Do Festival – 18:00 às 19:00h
Ana Patrícia Rodrigues (Coordenadora do Projeto Ginastica Rítmica para Todos)
Josefa Deis Brito Silva (Diretora do IADE)
Igor Bezerra (Secretario do SECJEL)

Ricardo Lima (Coordenador do Curso de Educação Física UVA)
Banca de Jurados
Eveline Ximenes, Shirley Moreira, Kalil Janvion e Ana Patrícia Rodrigues (Composição da Mesa)
APRESENTAÇÕES DE GINÁSTICA – 19h às 21h
1. APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE GINASTICA ACROBATICA DA TURMA DO 2 PERIODO. – TEMPO – (3:14)
– MUSICA – COMO OUT AND PLAY ( KEEP EM SEPARATED).
1.1 INTEGRANTES
FRANCISCO ANDERSON DE MELO FREITAS
GUSTAVO ARAGÃO PAIVA

DAVI SHERLOCK ARAUJO BRAGA

ANTONIO SAMUEL MATIAS ALVES

2. APRESENTAÇÃO EM GRUPO – TEMPO – (1:49), MÚSICA - The greatest – APARELHO - ARCO
2.1 INTEGRANTES
• ANA DAFNY DE PAULA ANDRADE
• ANA JULIA SOUSA MOITA

• ANA KAUANE DO NASCIMENTO SOUSA

• EMANUELLE MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA
• JUARITA MENDES MARINHO NETA

• JULIA MACKELLENE PASSOS CASTRO
• VALENTINA BRITO MELO
• REBECA ARAGÃO LIRA

3. APRESENTAÇÕES INDIVIDUAIS
3.1 INTEGRANTES
• ANA JULIA SOUSA MOITA – TEMPO – (1:13) APARELHO – ARCO – MUSICA - Believer

• ANA DAFNY DE PAULA ANDRADE – TEMPO – (1:43) – APARELHO – FITA – MUSICA - BTS

• JUARITA MENDES MARINHO NETA – TEMPO – (1:06) – MÃOS LIVRES – MUSICA - Blah blah

• ANA KAUANE DO NASCIMENTO SOUSA – TEMPO – (1:29) – APARELHO – FITA – MUSICA - Thank u,next
• EMANUELLE MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA – TEMPO – (1:47) – APARELHO – FITA – MUSICA – BTS
• VALENTINA BRITO MELO – TEMPO – (1:35) – ARCO – MUSICA – Thunderclous

• JULIA MACKELLENE PASSOS CASTRO – TEMPO – (2:06) – MÃOS LIVRE – MUSICA - Cups

4. APRESENTAÇÃO EM DUPLA – TEMPO (1:40) – APARELHO – FITAS – MUSICA - Save Me
4.1 INTEGRANTES
a. EMANUELA MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA
b. ANA DAFNY DE PAULA ANDRADE

PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO I FESTIVAL DE GINASTICA DA UVA – 21h às 22h

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/i-festival-de-ginastica-da-uva/

MEIO AMBIENTE_______________________________________________________________

•

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

A Semana do Meio Ambiente aconteceu nos dias 5 a 8 de junho, abordou temas relacionados aos “Resíduos
Sólidos”, com enfoque na Política Nacional de Resíduos Sólidos e na problemática do setor.
Foram realizadas palestras, mesas-redondas, oficinas, minicursos, cine-ambiental e visitas técnicas. Na
programação, foram discutidos a avaliação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os rumos para que o setor
público possa atingir os objetivos da legislação e como fazer a gestão integrada dessas políticas. O evento
contou com o Apoio do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA – IADE, e com presença de Josefa Dêis
Brito (Diretora Executiva do IADE), estudantes, professores e população em geral.
A Semana do Meio Ambiente disseminou conceitos e experiências aplicadas aos resíduos sólidos, com
debates esclarecedores sobre a importância da coleta seletiva e a destinação final, além disso esclareceu sobre
a importância da reciclagem e como ela gera emprego e renda.

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/a-semana-do-meio-ambiente-aconteceu-nos-dias-5-a-8-de-junho-abordou-temas-relacionados-aosresiduos-solidos/

http://www.sobral.ce.gov.br/informes/principais/semana-municipal-do-meio-ambiente-acontece-de-5-a-8-de-junho

CULTURA______________________________________________________________________
•

12ª PRIMAVERA DOS MUSEUS

CELEBRANDO A EDUCAÇÃO EM MUSEUS
Neste ano de 2018, celebramos os 200 anos de museus no Brasil, marcado pela criação da primeira instituição
museológica brasileira, o Museu Nacional/ UFRJ, localizada no Rio de Janeiro. Tragicamente é também o ano
em que testemunhamos a sua triste destruição, e de grande parte de seu acervo, em decorrência de um
incêndio descomedido, bem como assistimos aos desdobramentos desse desastre para todo o campo museal.
Esses dias nos impõem outra Primavera dos Museus: que nos leve a refletir sobre as circunstâncias presentes,
sobre o que há para celebrar e como orientar nossos trabalhos daqui em diante. Museus são espaços múltiplos
e dinâmicos que assumem importantes funções na guarda do patrimônio museológico e das memórias, no
fortalecimento da cidadania e das noções de pertencimento e identidade, no respeito à diversidade e à
valorização da cultura. A educação em museus exerce papel fundamental no fortalecimento, visibilidade e
valorização das memórias e dos museus brasileiros com o propósito de aumentar os laços afetivos e o
sentimento de pertencimento da sociedade por essas instituições, bem como o reconhecimento das identidades
e o respeito à diversidade.

Como preconizado pela Política Nacional de Educação Museal – PNEM, a educação é, em suas múltiplas
dimensões, imprescindível para a assegurar a própria existência dos museus. Esse é um dos indicadores que nos
permitem avaliar as perdas decorrentes do incêndio no Museu Nacional: o potencial educativo e instrutivo das
suas coleções e das pesquisas ali desenvolvidas. Essa herança imaterial, juntamente com o inestimável valor
histórico do seu patrimônio contribuíram para fazer do Museu Nacional uma referência para a construção da
identidade nacional. Neste momento, nos dispomos a refletir e a fortalecer nas instituições museológicas e
processos museais a sua função educativa, especialmente na difusão e acessibilidade às conquistas em diferentes
áreas do conhecimento como também na forma de explicitação da função social dos museus, de sua
responsabilidade, para o aprimoramento do exercício da cidadania, qualificando a vida em sociedade, baseada no
respeito e valorização da memória social de diferentes grupos sociais e no zelo e publicização do patrimônio
cultural musealizado.
O texto da Política Nacional de Educação Museal, publicado em portaria pelo Ibram, está sendo difundido pelo
Caderno da PNEM, uma publicação que relata brevemente o histórico da área, resgata o processo de criação da
política e demonstra sua aplicabilidade, propagando princípios e diretrizes da educação em museus, que
norteiam gestores, educadores e demais interessados nessas práticas. Incorporando as reflexões decorrentes
do incêndio do Museu Nacional e suas consequências aos atos celebrativos desta 12ª Primavera dos Museus,
nos juntamos para pensar o fortalecimento do campo museal brasileiro. Por isso, convidamos público e
instituições a refletirem sobre a dimensão educativa dos museus, em todos os seus aspectos, e sua importância
na dinamização dos espaços museais e do campo museal brasileiro.
Instituto Brasileiro de Museus – Ibram

Incorporando as reflexões decorrentes do incêndio do Museu Nacional e suas consequências aos atos celebrativos desta 12ª
Primavera dos Museus, nos juntamos para pensar o fortalecimento do campo museal brasileiro. Por isso, convidamos
público e instituições a refletirem sobre a dimensão educativa dos museus, em todos os seus aspectos, e sua importância na
dinamização dos espaços museais e do campo museal brasileiro.

•

Museu Dom José
AVENIDA DOM JOSÉ, 878 – CENTRO – Sobral – CE
museudjsobral@oi.com.br
(88) 3611-3525 (88) 9999-28366

•

17/09/2018 – 09:00 às 12:00
PALESTRA – Doutora NÚBIA SANTOS. Tema: Criança, Museu, Ludicidade que servirá de guia para propostas de
inserção de visita obrigatória a museus no currículo das escolas públicas municipais.

•

•

•

•

18/09/2018 – 09:00 às 17:00
MESA REDONDA – Discussão, representantes de escolas públicas e particular com intuito de propor modificação em
lei municipal e currículo escolar para inserir no programa escolar visita obrigatória a museus de Sobral

19/09/2018 – 09:00 às 12:00
APRESENTAÇÃO – Dos resultados das discussões a gestores convidados: Conselho Municipal de Educação, Prefeitura,
Universidade, Diocese e demais interessados, como parte do processo de modificação proposta.
20/09/2018 – 09:00 às 12:00
VISITA MEDIADA – Visita com professores convidados das escolas públicas e particulares com intuito de detectar no
museu pontos importantes a serem inseridos no programa curricular relacionados ao MDJ.
21/09/2018 – 19:00 às 21:30
SHOW MUSICAL – Confraternização com participantes Primavera dos Museus em Sobral “happy hour” no jardim
interno do MDJ, apresentação de artistas locais e coquetel em parceria com a pró-reitoria de extensão da UVA .

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/o-guia-da-programacao-museu-dom-jose-12a-semana-primavera-dos-museus-esta-no-ar-confira/
http://www.museus.gov.br/tag/12a-primavera-dos-museus/

•

III NOITE EDITORIAL - LANÇAMENTO DE LIVROS

O Curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) promoverá na quinta-feira, 15 de março
de 2018, a III Noite Editorial, com lançamento dos livros “Nas Trilhas do Sertão: escritos de cultura e política

nos interiores do Ceará. (Vol. 4)”; “Historiando Camocim” e “A Nostalgia dos Apitos”. O evento, aberto ao público,

terá início às 19h, no Auditório Milton Santos, no Centro de Ciências Humanas (CCH), no campus do Junco. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço eletrônico eventos.uvanet.br .

De acordo com os professores Carlos Augusto Pereira dos Santos e Edvanir Silveira, coordenadores do evento,

o objetivo é “divulgar a produção historiográfica do Curso de História da UVA e instituições parceiras”. Ainda, de
acordo com a Professora Edvanir, o evento “é uma expressão da contribuição da UVA para a formação de
profissionais da Educação, bem como para a historiografia cearense”, explica.

A III Noite Editorial do Curso de História tem apoio do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA (IADE).
>Nas Trilhas do Sertão: escritos de cultura e política nos interiores do Ceará(Edições UVA - SertãoCult)

Quarto volume de uma coletânea de artigos sobre História do Ceará, iniciada em 2014, a edição anual, custeada

pelos autores, é resultado do trabalho consistente de historiadores – professores e egressos da UVA – contendo

treze artigos sobre gênero, identidades, memórias, movimentos sociais, imprensa, arquivo, partidos políticos e
ensino de História, do período Colonial ao Republicano. A publicação tem como organizadores a Professora do

Curso de História da UVA, Edvanir Maia da Silveira – que também fará a apresentação –, e o
Professor Raimundo Alves de Araújo, egresso da UVA e doutorando pela URCA e UFF. O livro está à venda nas
Edições UVA, por R$30,00.

>Historiando Camocim (Edições UVA/ Global Gráfica)

Livro didático, adotado na Rede Pública de Ensino Municipal de Camocim, a publicação é uma iniciativa da
Prefeitura, por meio da Secretaria da Educação daquele município. Com seis capítulos, é destinada a estudantes

do Ensino Fundamental II, tendo como autor o Professor do Curso de História da UVA, Carlos Augusto Pereira
dos Santos, e a Professora Gleiciane Freitas, egressa da UVA, atualmente mestranda em História pela UECE. O
livro será apresentado pela Professora Maria Antônia Veiga Adrião(História/UVA).

>A Nostalgia dos Apitos (Edições UVA/ Global Gráfica)

Coletânea de textos de autoria do Professor Carlos Augusto Pereira dos Santos, tratam das memórias e das
histórias do passado ferroviário da cidade de Camocim-CE, após 40 anos da partida do último trem daquela
cidade (1977-2017). O autor busca captar em documentos, iconografia, teses acadêmicas, crônicas e poemas de

outros autores, memorialistas e historiadores, a nostalgia dos apitos – de trens e de navios, que demarcava uma
“paisagem sonora” da cidade de Camocim. A obra traz, ainda, várias postagens sobre a Estrada de Ferro de

Sobral, publicadas no blog do autor, Camocim Pote de Histórias. A publicação teve patrocínio da Prefeitura

Municipal de Camocim e será apresentada pelo Professor Francisco Dênis Melo (História/UVA). À venda nas
Edições UVA, por R$15,00.

DIVULGAÇÃO

1 - Divulgado do site da UVA em 13 de março de 2018

http://www.uvanet.br/noticias_mostra.php?id=1838

2 -Notícias - Curso de História da UVA promoverá III Noite Editorial com lançamento de livros de autoria de
professores do curso
3 - Reproduzido no blog Camocim pote de histórias em 19 de março de 2018.

4 - Postado por Carlos Santos às 05:11 Nenhum comentário:
Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
5- http://iade.org.br/iii-noite-editorial-do-curso-de-historia-uva/

•

16ª SEMANA NACIONAL DE MUSEU

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) disponibiliza, a partir desta sexta-feira (27), a programação completa
da 16ª Semana de Museus – que acontece em todo o Brasil entre os dias 14 e 20 de maio.
O formato Busca Rápida permite ao usuário encontrar atividades por Estado, Cidade, Museu ou Palavra-chave.
Para esta edição, os mais de 1,1 mil participantes da Semana de Museus cadastraram 3,2 mil eventos em 489
cidades de 26 estados.

Como resultado da busca, além da programação definida, há ainda o endereço da instituição assim como os
contatos de telefone e e-mail. Todas as atividades são de responsabilidade dos participantes.
O guia da programação nacional também está disponível em formato documento. Acesse o Guia da
Programação.
Com o intuito de reforçar a divulgação da Semana de Museus junto aos diversos públicos interessados, o Ibram
lançou um kit com peças de comunicação em formato digital para museus e demais interessados. Cartazes
impressos, para os participantes fora dos grandes centros urbanos, também estão sendo distribuídos
gratuitamente pelo Ibram.
Dúvidas e outras questões sobre a 16ª Semana de Museus podem ser enviadas para o e-mail
semana@museus.gov.br.
O Museu Diocesano de Sobral não poderia ficar de fora dessa celebração tão especial, que tem como
tema “Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”.
Confira a programação de atividades especiais do Museu Dom José:
• 15/05/2018 – 08h às 11h
ABERTURA – Palestra do Professor Márcio Rocha: Possibilidades de interação entre museus e rede sociais na
formação de novos públicos.
Informações sobre o mundo digital na atualidade com dados estatísticos e históricos com ênfase nas redes
sociais e possibilidades de usos diversos.

Palestra realizada com auxilio de slides e explanação oral.

• 16/05/2018 – 08h às 17h
ATIVIDADE CULTURAL – Visita guiada direcionada a “blogueiros” de Sobral e região objetivando a
aproximação e conhecimento dos “digital influence” do Museu Dom José.
Acolhimento e apresentação de cada blogueiro e sua linha de atuação (moda, eventos, publicidade, etc.) seguida
de uma visita guiada com intuito de direcionar os olhares ao museu, sobretudo com a relação história e a
cultura local. Partindo desta ideia podemos observar uma porcelana que era usada pelo senhor branco com
uma comida feita pelo negro escravo, por exemplo.

Percepção da relação entre a arte (leia-se arte sacra) e fé observando os vários exemplos de esculturas e
sincretismo religioso presentes no museu.
Visitar chamando atenção para as possíveis utilizações deste espaço nos trabalhos individuais com a intenção
de formar um conceito coletivo positivo com relação aos museus.

• 17/05/2018 – 08h às 11h
RODA DE CONVERSA – Blogueiros em ação: Colaboração de cada blogueiro na formação de novos públicos
através de sua influencia nas redes sociais para que os museus sejam mais acessíveis e melhor compreendidos.

Roda de conversa em sala do museu com objetivo de traçar uma linha de ação onde cada blogueiro será
convidado a pensar e expor as possibilidades de inserção do museu Dom José no seu trabalho de maneira que
seja positivo para o museu e amplamente rentável para o digital influence.

• 18/05/2018 – 08h às 17h
OFICINA – Desenho a mão livre pelo prof. Antenor Coelho e de fotografias com aparelho celular (mobile
photography) realizadas nas dependências do museu em conjunto com outros equipamentos culturais de
Sobral.
Dia de atividade lúdica para adultos que terão oportunidade de testar suas habilidades de desenho e fotografia
tendo como modelo as peças do museu Dom José. Orientação sem compromissos rígidos de como realizar um
desenho de observação à mão livre.
Procura de novos ângulos e visões do espaço do museu e peças através da câmera de seu celular.

• 19/05/2018 – 08h às 12h
VISITA MEDIADA – Museu aberto (visita gratuita):Visita guiada e exposição das fotografias e desenhos
realizados na oficina da 16 semana de museus com a presença dos autores participantes da referida oficina.

DIVULGAÇÃO
http://www.museus.gov.br/semana-de-museus-2018-guia-da-programacao-nacional-ja-esta-disponivel/

http://iade.org.br/o-guia-da-programacao-museu-dom-jose-16a-semana-nacional-de-museu-esta-no-ar-confira/

•

MOSTRA LITERÁRIA DO NUCLE

A Mostra Literária é um projeto idealizado pelos professores do Núcleo de Línguas Estrangeiras – NUCLE, com
apoio do Curso de Letras e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO

ACARAÚ e do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA – IADE, aos quais o NUCLE está vinculado.

Tem como finalidade principal INCENTIVAR a leitura em língua estrangeira nos alunos do NUCLE, com o intuito
de potencializar o conhecimento do idioma e o compartilhamento de obras literárias clássicas e
contemporâneas.

Sua finalidade secundária é desenvolver a comunicabilidade em língua estrangeira, tornando as avaliações de

fala mais significativas para uma abordagem comunicativa, afastando a ideia de provas estruturalistas e sem

contato com o mundo em que vivemos. Por essa razão, o evento foi aberto a toda a comunidade acadêmica e

demais interessados. Ao mesmo tempo em que o público tem acesso às apresentações artísticas idealizadas
pelos alunos, os mesmos trabalham a língua através de atividades intersemióticas e de multiletramento.
PROGRAMAÇÃO:
•

19:00 – 19:20: Apresentação da obra OLIVER TWIST (Autoria: Charles Dickens livro) – Prof. Adelson
de Paulo

•

19:20 – 19:30: Resumo do livro: SOÑAR UN CRIMEN (Autoria: Rosana Acquaroni Muñoz) – Profª.
Alnélia Estevam

•
•
•

19:30 – 19:40: Encenação do livro: DE VIAJE (Autoria: Alberto Buitrago) – Profª. Alnélia Estevam

19:40 – 19:55: Apresentação da obra A BIRTHDAY PRESENT (Autoria: Maiza Fatureto, Luiz Rose e

Tereza Sekiya) – Profª. Yara Lima

19:55 – 20:10: Vídeo sobre a obra ROMEO AND JULIET (Autoria: William Shakespeare) – Profª. Yara
Lima

•

20:10 – 20:30: Vídeo sobre a obra CHRISTMAS CAROL (Autoria: Charles Dickens) – Profª. Victória
Silva

•
•

20:30 – 20:50: Esquete de uma cena de DRACULA (Autoria: Bram Stoker) – Profª. Victória Silva

20:50 – 21:10: Esquete de uma cena de ALICE IN WONDERLAND (Autoria: Lewis Carroll) – Profª.
Victória Silva

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/mostra-literaria-nucle-uva/

•

10º CHITÃO DO CCH

FALTAM INFORMAÇÕES
IARA NÃO TEM FOTOS

•

IV ARRAIAL DA INTEGRAÇÃO

DIVULGAÇÃO
https://www.ceara.gov.br/tag/arraial-da-integracao/

https://plateiasobralense.wordpress.com/2018/07/15/iv-arraia-da-integracao-da-uva/

•

SESSÃO DE CINEMA PARA REFLETIR COM O FILME “PANTERA NEGRA”

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA – IADE, em parceria com a UVA, o Movimento Social

Fome (Raiana Souza) e o Cras Regina Justa (Coordenadora Ines Costa), realizou na manhã do último sábado

(10), uma mobilização que envolveram mais de 70 jovens de bairros diferentes para assistir ao filme “Pantera
Negra” no North Shopping Sobral, que relata tranquilamente temas como racismo e segregação, ao mesmo
tempo lida com questões de empoderamento e identidade.

É de suma importância ressaltar, que essa foi uma ação coletiva de pessoas que acreditaram na

importância desse momento para cada adolescente, onde houve troca de experiências, destacando a
importância do imaginário na formação de uma sociedade plural.

VID-20180315-WA0033.mp4

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/noticias/page/4/

TRABALHO_____________________________________________________________________
•

V

WORKSHOP

CURSOS

DESCENTRALIZADOS:

ÉTICA,

CONFIANÇA,

CREDIBILIDADE

E

PRODUTIVIDADE NAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS.

Foi realizado, nos dias 6 e 7 de novembro de 2018, o V Workshop de Cursos Descentralizados, que reúne
instituições conveniadas à Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) na oferta de cursos de graduação e
pós-graduação lato sensu. O evento, realizado no campus Betânia, foi aberto pelo Reitor Fabianno Cavalcante de
Carvalho.

Promovido anualmente pela Reitoria e Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA (IADE) como atividade

contínua de acompanhamento da gestão dos cursos descentralizados, ofertados pela UVA, o evento tem por

objetivo, também, a busca de soluções compartilhadas para problemas comuns e a manutenção da qualidade
dos serviços ofertados pela Universidade, por meio de instituições conveniadas.

Em sua 5ª edição o Workshop teve como tema central Ética: confiança, credibilidade e produtividade nas

relações profissionais. “Sob esse eixo temático pretendemos fortalecer, não somente tais princípios que devem
nortear as ações da Universidade, como também as ações dos que, por meio de convênio com a UVA, levam a
imagem da Instituição para além dos nossos campi, em Sobral”, disse o reitor ao saudar os participantes.

O tema central do workshop foi tema da palestra proferida pelo Professor do Curso de Filosofia da UVA,

Antônio Glaudenir Brasil Maia. As atualizações sobre normas e procedimentos relacionadas aos convênios

foram apresentadas na atividade seguinte pelo Procurador Jurídico da UVA, Dr. Emmanuel Pinto Carneiro, e o

Assessor Jurídico do IADE, Dr. Diego Petterson B. Cedro, fizeram exposição sobre instrumentos jurídicos e
obrigações dos conveniados.

Também foram temas tratados no evento as normatizações de procedimentos acadêmicos, apresentados pela

professora Ana Sancha Malveira Batista (PROGRAD); fluxos de processos em convênios de pós-graduação,
apresentado pelas professoras Lorena Pierre e Gabriela Arantes (PROED); e os procedimentos referentes à

comunicação institucional para alunos de cursos descentralizados, apresentado pelo Coordenador de
Comunicação e Marketing Institucional da UVA, Fábio Melo.

Também participaram da Mesa Diretora a Vice-Reitora Izabelle Mont’Alverne; as pró-reitoras Ana Sancha
Malveira Batista (Graduação) e Lorena Pierre (Educação Continuada) e a Diretora Executiva do IADE, Josefa
Dêis Brito.

Participaram do V Workshop de Cursos Descentralizados as seguintes instituições conveniadas na oferta de

cursos de pós-graduação lato sensu: Associação Brasileira de Odontologia (ABO) Imperatriz (MA); Instituto
Business School Brasil (BSB)/ Fortaleza; Centro Educacional Idete/ Fortaleza; Instituto Viver de Ensino, Saúde
e Performance (IVESP) / Fortaleza; Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Sobral). Em cursos de graduação:

Instituto Dom José de Educação e Cultura (IDJ) /Fortaleza; Instituto de Estudos de Pesquisas do Vale do Acaraú

(IVA) /Sobral; Instituto Brasil de Pesquisa e Ensino Superior (IBRAPES) /RN; Instituto Superior de Economia e
Administração (ISEAD) /PE; Universidade Aberta Vida (UNAVIDA) /PB; Centro de Treinamento e
Desenvolvimento (CETREDE) /Fortaleza.

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/uva-realiza-encontro-com-instituicoes-conveniadas-em-v-workshop-sobre-cursosdescentralizados/

•

PALESTRA: “DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR”

O IADE, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UVA (Proex), a Liga Acadêmica dos Direitos Humanos
(LADH) e o Intercâmbio Estudantil no Terceiro Setor (IETS), realizaram a palestra: “Desafios e Perspectivas

para as Organizações do Terceiro Setor”, ministrada por Nailton Cazumbá (Bacharel em Ciências Contábeis pela

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Especialista na Área do Terceiro Setor com um currículo riquíssimo,

além de ser colunista e prestar consultoria para órgãos da Administração Pública e Entidades Privadas sem
Fins Lucrativos) que, esclareceu o público sobre o que é o Terceiro Setor falando sobre suas características e

sua importância para a sociedade, bem como os desafios ainda enfrentados pelas mesmas e as perspectivas

sobre um futuro bastante promissor para os profissionais que se especializam na área. O auditório contou com
um público bem diversificado dentre acadêmicos da UVA, contadores, advogados e servidores públicos, que

colaboraram esclarecendo suas dúvidas, o que promoveu um debate riquíssimo com o palestrante.

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/palestra-desafios-e-perspectivas-para-as-organizacoes-do-terceiro-setor/

•

SEMINÁRIO “MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E AS NOVAS
REGRAS PARA CONVÊNIO”.

Na manhã de sábado, do dia 24 de março, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA – IADE,

juntamente com a Federação Sobralense de Associações Comunitárias – FESEC, promoveram o seminário
“Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e as Novas Regras para Convênio”.

O evento contou com a presença de várias associações de Sobral, como: APAE, Associação Pedra

Branca, Simão Alves, Associação Bom Samaritano, Asa Branca, CERPAZ, Parque Santo Antônio, Recanto Feliz,
Pe. Osvaldo Chaves, Paudarquinho Vertente, ASTO, ITJ, ASAS, Instituto Consultare, FESEC, DESPERTAR, além da
Federação da Associação de Boa Viagem-CE.

O seminário foi ministrado pelo Dr. Diego Petterson (Assessor jurídico do IADE) e Dr. Rafael Viana

(Advogado da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Sobral).

DIVULGAÇÃO
http://iade.org.br/seminario-marco-regulatorio-das-organizacoes-da-sociedade-civil-e-as-novas-regras-para-convenio/
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EVENTOS COM PENDÊNCIAS

•

XX SEMANA DO CURSO BIOLOGIA: ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL BIÓLOGO
SÓ TEM FOTOS
FALTAM INFORMAÇÕES
AGUARDANDO
RAUL (C A 2018) 981051414 EM 07/05

•

XIX SEMANA DE ZOOTECNIA
SÓ TEM FOTOS
FALTAM INFORMAÇÕES

•

VI JORNADA DE ENGENHARIA

•

XVIII SEMANA DA GEOGRAFIA

•

10º CHITÃO DO CCH

