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O Centro Industrial do Ceará-CIC vem convidá-lo para participar do 
Movimento “Fortaleza-Uma Cidade em Projeto”. O referido projeto tem o 
apoio das Instituições de Ensino Superior: Farias Brito, Unifor, 7 de 
Setembro, Christus, Lourenço Filho, Faculdade Integrada da Grande 
Fortaleza(FGF) e Faculdade Integrada do Ceará(FIC), locais onde serão 
ministradas as vinte palestras, durante os meses de setembro, outubro e 
novembro deste ano. Muito nos honrará sua valorosa presença na solenidade 
de abertura, no próximo dia 15 de setembro, às 19 horas(quinta-feira), no 
auditório Luis Esteves Neto, na Casa da Indústria, com palestras do Arquiteto 
e Urbanista Fausto Nilo e do Engenheiro Adolfo Marinho, Diretor da FGF-
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza.  

          A sua participação é uma grande contribuição a esse projeto, isento de 
conotação política e que pretende com um olhar de acadêmicos e 
especialistas, fazer um diagnóstico da cidade de Fortaleza, oferecendo 
sugestões a melhoria de vida da população. Ao final será editado um livro 
com todas as palestras e com  possíveis contribuições dos participantes.  

Sugerimos sua palestra com o tema “Política de Ciência e Tecnologia”, no dia 
27 de outubro, às 19 horas, seguida de debate até às 22 horas, no auditório 
da Faculdade Integrada do Ceará-FIC. 

          Para acertar detalhes de sua participação, realizaremos no próximo dia 
26 de agosto(sexta-feira) às 12h30 um almoço/ reunião com todos os 
palestrantes, no CIC/Casa da Indústria/Cobertura, na Avenida Barão de 
Studart, 1980, Aldeota.  

Nos colocamos ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos 
através do telefone 3261.9612 ou 9954.3141. Favor acusar recebimento 
deste e-mail e confirmar presença. 

 Atenciosamente  
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Roseane Oliveira de Medeiros 

Presidente  
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