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Azul, amarela, vermelha, verde e 

branca. Na FA7, as lixeiras ganharam 
cores diferentes em prol de uma causa 
nobre: a Recicla FA7, campanha lança-
da no último dia 3, que pretende dis-
seminar a responsabilidade ambiental 
na instituição e ainda colaborar com o 
trabalho dos catadores da comunidade 
do Tancredo Neves. 

Na coleta seletiva de lixo reciclável 
cada material tem sua lata de lixo cor-
respondente: azul para papel, amare-
lo para metal, vermelho para plástico, 
verde para vidro e branco para o lixo 
comum. Para aderir à campanha, o pri-
meiro passo é reciclar seus hábitos. 
Onde quer que você esteja. 

Pensou em jogar uma garrafinha de 
água no lixo comum? Lembre-se que re-
ciclada poderá se transformar em uma 
garrafinha bem bacana e durável, e, 
vendida, vai gerar renda para o susten-
to de muitas famílias. Reciclar é uma 
questão de consciência. Quando você 
se der conta, já reciclou e nem notou!

POR que 
ReciclaR?

Para entender melhor os ganhos 
dessa atitude socialmente responsável, 
uma breve explicação. A reciclagem é o 
reaproveitamento dos materiais como 
matéria-prima para um novo produto. 
Muitos materiais podem ser reciclados 
e os exemplos mais comuns são o pa-
pel, o vidro, o metal e o plástico. 

As maiores vantagens da recicla-
gem são a minimização da utilização 
de fontes naturais, muitas vezes não 
renováveis, e a minimização da quan-
tidade de resíduos que necessitam de 
tratamento final, como aterramento 
ou incineração. A reciclagem pode re-
duzir, por exemplo, a acumulação pro-
gressiva de lixo, a emissão de gases 
como metano e gás carbônico e as 
agressões ao solo, ao ar e à água. 

Recicla Fa7
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Divulgação 
cultural e 
científica
>> Lançada a segunda edição 
da Heterotopias, publicação 
dos cursos de graduação e pós-
graduação em Comunicação da 
FA7. Cada vez mais plural, a 
revista traz artigos de alunos 
sobre responsabilidade social e 
razão publicitária, colaborações 
de professores internacionais e 
traduções de artigos inéditos do 
escritor inglês D.H. Lawrence.

Responsabilidade cultural? 
A FA7 tem disso sim! Quem ga-
rante é a Secretaria de Cultu-
ra do Estado do Ceará (Secult), 
que no dia 29 de novembro en-
tregou ao Diretor Acadêmico 
Ednilo Soarez o Selo de Res-
ponsabilidade Cultural. 

O Vice-Diretor Acadêmico 
da FA7, Adelmir Jucá, repre-
sentando a instituição, elen-
ca as ações que contribuíram 
para o recebimento do selo. O 
trabalho realizado pela Galeria 
de Arte Vicente Leite é um de-
les. Em cinco anos de atuação, 
mais de 10 mil pessoas já vi-
sitaram a galeria, que realizou 
18 exposições, com a partici-
pação total de 104 artistas.

A contribuição da FA7 para 
promover a cultura cearense 
se estende também da Univer-
sidade de Gerações - Viva, prio-
ritariamente elaborada para o 
público da terceira idade, mas 
que acolhe também jovens e 
adultos, e promove cursos nos 
mais diversos campos do sa-
ber: artes, tecnologia, saúde e 
atividades no terceiro setor. 

No âmbito acadêmico, a FA7 
reconhece a divulgação cientí-

fica como importante política 
cultural e incentiva a publicação 
de revistas acadêmicas e livros, 
apoiando também a realização 
de eventos dos mais diversos 
perfis, durante todo o ano. 
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lFa7 recebe Selo de 
Responsabilidade

avaliação 
institucional
>> Final do ano. Gostou das 
disciplinas? Dos professores? 
Para a FA7 ficar cada vez melhor, 
acesse a opção Serviços do 
menu principal do site, clique em 
Avaliação Institucional, digite 
número de matrícula e CPF 
e avalie. A identificação é só 
para entrar no sistema. Então, 
anonimato garantido.

Pesquisa de opinião 
ganha laboratório

 A pesquisa de opinião representa hoje preocu-
pação maior das empresas atentas aos seus pú-
blicos-alvo e às tendências da economia. Integra-
da a essa realidade, a FA7 criou o Laboratório de 
Pesquisa de Opinião (LPO), destinado a valorizar, 
no âmbito acadêmico, esta ferramenta de diagnós-
tico, e colaborar com empresas, realizando pesqui-
sas institucionais, de mercado, de clima organiza-
cional e de expectativas de empregados. 

Serão abertas vagas para dois bolsistas coor-
denados pela professora Luciana Guilherme. Infor-
mações pelo email: guilherme.luciana@oi.com.br
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Dezembro
>> 14/12/2007  
Último dia letivo - 
Semestre 2007.2 

>> 21/12/2007 - Último 
dia para realização da 2a. 
Chamada VF 

Janeiro
>> 09 a 11/01
Matrícula dos alunos 
veteranos  

>> 15 a 17/01
Matrícula de Graduados e 
Transferidos 

>> 16 a 24/01
Inscrições para o 
Processo Seletivo 
2008.1A  

>> 26/01
Prova do Processo 
Seletivo 2008.1A 

>> 28/01 
Início das aulas do 
semestre 2008.1 

>> 30 e 31/01
Matrícula dos alunos 
aprovados no Processo 
Seletivo 2008.1A


