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Programa UFC TV
Assista hoje, às 18h30min, na TV Ceará - Canal 5.

Domingo tem reprise às 12h30min.

Projeto CRID

Lançado há cinco meses no

Ceará, o Projeto-Piloto Nacional

de Telessaúde em Apoio à Aten-

ção Básica  já está integrando 10

municípios no Estado. A perspec-

tiva é de chegar a 100 cidades

até o final deste ano.

Sediado no Laboratório de

Informática da Faculdade de

Medicina da Universidade Fede-

ral do Ceará, o Projeto Telessaú-

de realiza consultas e estudos de

caso, por meio da Internet, utili-

zando recursos como webcam e

telão.

Telessaúde chega a 10 municípios
Na próxima quinta-feira, 24, UFC

e DNOCS firmarão convênio de par-

ceria no projeto do Centro Rural de

Inclusão Digital (CRID), a ser implan-

tado nos perímetros irrigados. O pro-

jeto visa à capacitação de assentados

no uso de computadores, navegação

pela Internet e à manutenção de equi-

pamentos de informática.

Os concludentes do curso de

Odontologia da UFC vão colar grau

nessa quarta-feira, 23, às 17h, no au-

ditório da Reitoria. São 39 alunos que

se prejudicaram nas aulas práticas por

causa da greve dos servidores.

Colação de grau

Comunicação Social
Até o dia 1° de fevereiro continu-

am abertas inscrições para seleção ao

mestrado em Comunicação Social.

São 10 vagas, sendo quatro para a

linha de pesquisa sobre Fotografia e

Audiovisual e seis para Mídia e Práti-

cas Sócio-culturais. O edital está no

endereço: www.prppg.ufc.br.

Bibliotecas
O Sistema de Bibliotecas da UFC

começa  hoje, 21, o inventário do seu

acervo. Até o dia 8 de fevereiro as

unidades do sistema funcionarão ape-

nas para devolução de empréstimos.

Quem precisar do comprovante  de

quitação deve se dirigir à secretaria

da Biblioteca Central, no Pici.

Dedetização
Na última semana, o Campus do

Pici foi dedetizado  contra o mosqui-

to Aedes aegypti, transmissor da den-

gue. Foi utilizado o sistema fumacê.

A tecnologia adotada permite

a comunicação, com imagem e

som, entre médicos e pacientes a

longa distância. Existe a proposta

de preparar cardiologistas em For-

taleza para os plantões do

Telessaúde.

O projeto-piloto é coordenado

pelo Prof. Luiz Roberto de Oli-

veira. Atualmente participam da

rede os municípios de Baturité,

Guaiúba, Ocara, Acarape, Canin-

dé, São João do Jaguaribe, Nova

Russas, Morada Nova, Limoeiro

do Norte e Jaguaribe.

   Já foram aplicados cerca de

50% dos recursos do edital de

apoio à Graduação, em que vários

departamentos concorreram, ano

passado, para compra e reposição

de equipamentos. Do total de R$

1,1 milhão do Tesouro Nacional,

foram investidos, até agora, R$

525 mil.

Edital da Graduação
Estão chegando os cinco novos

microônibus adquiridos pela UFC

para atender a atividades didáticas

das unidades acadêmicas nos

campi da Capital e do Interior. O

investimento totaliza em R$ 755

mil. A frota da Universidade, ago-

ra, é de 10 coletivos, sendo dois

ônibus e oito microônibus.

Novos microônibus

Campus do Cariri
   A expectativa da Reitoria da

UFC é de que as aulas do período

2008.1, no campus do Cariri,

sejam iniciadas no novo prédio,

em Juazeiro. A primeira etapa das

obras está em fase de conclusão

e o Ministro da Educação, Fer-

nando Haddad, está sendo espe-

rado para a inauguração.

Reforma no Senac
   Em Sobral, está reformado o

prédio do Senac, que abrigará as

atividades do curso de Psicologia

a partir do primeiro semestre deste

ano. Foram realizadas adaptações

para salas de aula, de atendimento,

e laboratório de informática. O

prédio foi cedido à UFC, enquanto

a sede própria é construída.


