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 Residência em saúde

Reitor visita projetos em Pentecoste 

 Bolsas de Estatística

 

O Programa de Educação Tu-
torial do Curso de Estatística da 
UFC está com inscrições abertas, 
até 26 deste mês, para seleção de 
bolsistas. Alunos de graduação em 
Estatística com IRA mínimo de 
6.500 podem se inscrever na coor-
denação do curso e na sala do PET 
(Bloco 910), no Campus do Pici. O 
atendimento é das 9h às 12h e de 
14h às 17h.   

 Professor substituto
Até o próximo dia 10, estão 

abertas inscrições para seleção de 
professor substituto nos centros de 
Humanidades, Ciências, Ciências 
Agrárias e nas faculdades de Far-
mácia, Odontologia e Enfermagem 
(FFOE) e Economia, Administra-
ção, Atuária, Contabilidade e Secre-
tariado (FEAAC). Os editais estão 
no site www.srh.ufc.br/editais.htm.

R$ 756 milhões para hospitais universitários

 

O inventário do Sistema de 
Bibliotecas da UFC, com 12 uni-
dades em Fortaleza, prossegue 
até o próximo dia 12. Até lá, as 
bibliotecas ficam abertas apenas 
para devolução de livros e entre-
ga de declaração de quitação. A 
renovação pela internet  também 
está valendo, mas a liberação 
de reservas só será retomada 
dia 18 de fevereiro. Vale dizer 
que as bibliotecas de Ciência e 
Tecnologia, Saúde e Matemática 
estão funcionando. 

Bibliotecas

 Especialização
Prorrogadas até 23 de feve-

reiro inscrições para o Curso de 
Especialização em Diabetes. O 
público-alvo são médicos, enfer-
meiros, farmacêuticos, nutricio-
nistas, fisioterapeutas, educadores 
físicos e dentistas. As inscrições 
podem ser feitas no endereço ele-
trônico: www.astef.ufc.br. Mais 
informações: 3258.7068.

Formados ou concludentes em 
Farmácia podem inscrever-se para 
o Concurso da Residência Multi-
profissional em Atenção Hospitalar 
à Saúde do Complexo Hospitalar 
da UFC (Hospital Universitário 
Walter Cantídio e Maternidade 
Escola Assis Chateaubriand). In-
formações: www.huwc.ufc.br.

Decisão sobre ENEM
O Conselho Universitário 

da UFC vai deliberar, no próxi-
mo dia 26, sobre a possibilida-
de de adoção da nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) entre os critérios de 
acesso à Instituição.  Antes 
da decisão, outras reuniões 
setoriais acontecerão: dia 22, 
9h30min, no auditório da Rei-
toria); dia 23, 15h, auditório do 
Centro de Ciências; e dia 24, 
10h, na sala C da Biblioteca do 
Campus de Porangabuçu.

Os hospitais universitários 
receberão R$ 756 milhões 
como parte do plano de ações 
do Programa Nacional de Re-
estruturação dos Hospitais Uni-
versitários  Federais (Rehuf), do 
Governo Federal. A previsão é 
que a UFC receba R$ 15 mi-
lhões para investir em equipa-
mentos modernos e na estrutura  
física de seus hospitais.

Para o Reitor da UFC, Prof.  
Jesualdo Farias, os recursos vêm  
no momento em que a Universi-
dade trabalha para estruturar seu 
Complexo Hospitalar. “É dinhei-
ro para investimento, comprar 
equipamentos modernos. Pode 
ser que seja mais, porque os 
recursos vão ser distribuídos em 
função do tamanho do hospital e 
daquilo que ele produz”, disse.

O Reitor da Universidade 
Federal do Ceará, Prof. Jesu-
aldo Farias, visitou a Fazenda 
Experimental em Pentecoste, 
onde a UFC desenvolve proje-
tos de pesquisa. A visita ocor-
reu na última sexta-feira (5), 
por ocasião da reinauguração 
da Escola de Ensino Infantil 
e Fundamental Falconete Ca-
valcante Fialho, pelo Prefeito 
de Pente-coste, João Bosco 
Pessoa Tabosa. A unidade es-
colar fica situada no terreno da 

Fazenda Experimental. 
O Reitor esteve acompanhado 

de comitiva formada pelo chefe 
de Gabinete, Prof. Luiz Antônio 
Maciel de Paula; o Pró-Reitor 
de Administração, Luís Carlos 
Saunders; o Pró-Reitor de Ex-
tensão, Antônio  Salvador; além 
do Diretor do Centro de Ciências 
Agrárias, Sebastião Medeiros 
Filho. Na fazenda, o Reitor co-
nheceu  iniciativas como o Horto 
de Plantas Medicinais e o Projeto 
de Plantas Suculentas. 


