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Foram prorrogadas até o próxi-
mo dia 21, as inscrições para os cur-
sos de Cinema e Vídeo, Fotografia e
Cinema de Animação da Casa Ama-
rela Eusélio Oliveira. As datas de iní-
cio dos cursos também sofreram
modificações. Os de cinema come-
çam dia 24 de março e o de fotogra-
fia, no dia 25 de março. Outras in-
formações: 3366.7772

É exigência da Capes que toda
a produção científica seja
disponibilizada numa Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações
pelos seus autores. Na UFC, foi
elaborado um guia, pela bibliote-
cária Maria Josineide Silva Góis,
com o objetivo de facilitar e am-
pliar o uso da BDTD/UFC. O guia

Biblioteca da UFC oferece guia e treinamento

A UFC firma convênio com a
Universidade Federal de Minas
Gerais para oferecer o curso a dis-
tância de especialização em Ações
Básicas de Saúde e Saúde da Fa-
mília. O Pró-Reitor de Extensão,
Prof. Henry Campos, diz que a
previsão é iniciar o curso no se-
gundo semestre, com 800 vagas
para profissionais do Programa de
Saúde da Família. Depois da
UFMG, a UFC é a segunda no país
a oferecer o curso. Será  minis-
trado pelo UFC Virtual.

Curso a distância
Para preencher vagas remanes-

centes do concurso anterior, a co-
ordenação de  Residência Médica
do Hospital Universitário Walter
Cantídio realizará nova seleção. As
inscrições estão abertas nos dias 10
e 11 de março, das 8h às 12h ou
das 14h às 16h no HUWC. As va-
gas serão distribuídas entre o
HUWC, em Fortaleza, e a Santa
Casa de Misericórdia, em Sobral.
O edital está  disponível no endere-
ço eletrônico da Residência Médi-
ca:  www.resmed.ufc.br.

Residência Médica

Ministério do Trabalho lança plano na UFC

mostra como cadastrar os trabalhos
científicos, desde o recebimento do
código de acesso ao sistema ele-
trônico até a publicação on line. Veja
no site www.biblioteca.ufc.br, link
para guiabdtd.pdf. A Biblioteca da
UFC está oferecendo treinamento
aos secretários dos cursos de pós-
graduação para gerir o programa.

 Casa Amarela

O Projeto Acessibilidade da UFC
oferece oito vagas do serviço gratui-
to de uso de computadores para pes-
soas com deficiência visual. As ins-
crições estão abertas até o preenchi-
mento das vagas. O interessado deve
dirigir-se  à Faculdade de Educação
(Rua Waldery Uchoa, s/n - Benfica),
de 8h às 12h e de 14h às 17h. Conta-
to: Profa. Karina Morais 3366.7685

Acessibilidade

O Departamento de Computação
da UFC inscreve para o Curso de Es-
pecialização em Tecnologias da Infor-
mação. A ênfase é em Desenvolvi-
mento de Software para a web. A
carga horária é de 368 horas/aula e o
curso dura 16 meses. Acessando o
site www.lia.ufc.br/~eti, o interessa-
do obtém mais informações e faz a
pré-inscrição on-line.

Especialização

Visita cancelada
Em razão de problema de saú-

de, o Ministro dos Negócios Es-

trangeiros de Cabo Verde, Victor

Borges, cancelou a visita e con-

ferência que faria à UFC, nesta

segunda-feira, dia 10. O comu-

nicado foi feito pela Embaixada

daquele país no Brasil.

O Ministério do Trabalho e
Emprego lança na próxima quin-
ta-feira, dia 13, às 16 h, no Anfi-
teatro da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará, o
primeiro Plano Setorial de Quali-
ficação do Microcrédito. O plano
é resultado de parceria-convênio
com a Fundação Cearense de Pes-
quisa e Cultura, instituição de
apoio à UFC. Está prevista a pre-
sença do Ministro Carlos Lupi.

O programa será desenvolvi-
do em 17 estados e a estimativa é
de atender a 24 municípios. A in-
tenção é qualificar, em todo o país,
3,4 mil empreendedores de   ativi-

dades de pequeno porte e benefici-
ar, indiretamente, mais de 10 mil.
Para o Ceará está prevista a
capacitação de 300 empreendedo-
res. Todos beneficiários de proje-
tos de microcrédito ofertados pela
rede de instituições habilitadas ao
Programa Nacional do Microcrédito
Produtivo Orientado.

A FCPC foi aprovada para ser a
entidade responsável pela execução
do Projeto. A coordenação ficará a
cargo do Prof. Osmar de Sá Ponte
Jr., da Pró-Reitoria de Extensão da
UFC. Os recursos,  R$ 1,8 milhão,
provêm do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (R$ 1,6 mi) e da FCPC.


