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 Destaques na TV

 1 2 0

 História e Ética 

Nova especialização

O Hospital Universitário Wal-
ter Cantídio (HUWC)  completa 
50 anos de atividades em agosto, 
meio século de serviços presta-
dos à sociedade cearense.  Para 
comemorar a data, a instituição 
realizará Jornada Científica, sob 
o tema “Perspectiva de Ensino e 
Pesquisa no HUWC”, reunindo 
convidados locais e nacionais. 
Entre os palestrantes, confir-

As solenidades de Colação 
de Grau dos concludentes 
2009-1 da Universidade Fede-
ral do Ceará terão início ama-
nhã, dia 7, com os formandos 
da Faculdade de Farmácia, 
Odontologia e Enfermagem. 
Na quinta-feira, dia 9, será a 
vez dos formandos dos centros 
de Tecnologia, Ciências e Ci-
ências Agrárias, enquanto no 

 Colação de Grau começa amanhã 

 

A Faculdade de Educação 
(Faced) da UFC oferecerá no 
segundo semestre deste ano 
um novo curso de especia-
lização, o de Atendimento 
Educacional Especializado, 
destinado a professores de 
escolas públicas que atuam 
com crianças com necessida-
des especiais. O curso será 
semipresencial e coordenado 
pela Prof. Rita Vieira de Fi-
gueiredo, do Departamento 
de Estudos Especializados, da 
Faced, e que pesquisa o tema 
há vários anos.  

Hospital Universitário completará 50 anos

Doenças do pescado
O Instituto de Ciências do Mar 

(Labomar) acaba de inaugurar o 
Laboratório de Diagnósticos de 
Enfermidades de Organismos 
Aquáticos, situado no Porto das 
Dunas. A solenidade de inaugura-
ção contou com a presença do Mi-
nistro da Pesca e da Aqui-cultura, 
Altemir Gregolin. O Vice-Reitor 
Henry Campos representou a Rei-
toria. O novo laboratório foi mon-
tado com recursos do Ministério 
da Pesca e da Aquicultura e do 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq).

São aguardados oito mil partici-
pantes no XXV Simpósio Nacional 
de História, que se realiza no Cam-
pus do Benfica, da UFC, de 12 a 
17 de julho. O tema será  “História 
e Ética” e o evento contará com 85 
simpósios temáticos e 3.505 comu-
nicações. A solenidade de abertura 
será no Theatro José de Alencar, às 
18h30min do dia 12. Uma Feira de 
Livros,será montada com estandes 
de 83 editoras,e serão lançados 200 
títulos.

 Professor visitante
A Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação divulgou na última 
semana os resultados do edital de 
seleção das propostas classificadas 
para professor visitante nacional e 
estrangeiro. Para conhecer os resul-
tados os interessados devem acessar 
o site da Pró-Reitoria: http://www.
prppg.ufc.br.

dia 10, sexta-feira, colam grau 
os concluintes da Faculdade 
de Direito, Centro de Huma-
nidades, Instituto de Cultura e 
Arte, Faculdade de Educação e 
Faculdade de Economia, Admi-
nistração,  Atuária, Contabili-
dade e Secretariado Executivo. 
Todas as solenidades ocorrerão 
na Concha Acústica da Reitoria, 
com início às 20 horas.

mou participação Luis Eugênio 
Portela Fernandes de Souza, 
Diretor do Departamento de 
Ciência e Tecnologia do Minis-
tério da Saúde. Serão discutidos, 
em mesas-redondas e palestras, 
assuntos como  o contexto do 
ensino, hospitais universitários 
e pesquisa em saúde. No cenário 
nordetino, o HUWC é referência 
em transplante de fígado.  

Nesta semana um dos destaques 
do Programa UFCTV é o projeto 
que faz da música uma terapia, 
desenvolvido no Hospital Uni-
versitário Walter Cantídio. Outra 
atração é o Programa de Iniciação 
à Docência (PIBID). A situação 
da ovinocaprinocultura no Ceará 
e a arborização em Fortaleza  são 
temas que, igualmente, mereceram 
matérias no programa  produzido 
pela Universidade.O Programa 
UFCTV vai ao ar aos domingos, às 
12h30min, e tem reprise às terças-
feiras, às 19h30min, na TVC. 


