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HUWC tem boas notícias sobre transplante 

 Professor substituto
Hoje (12) e amanhã ficam 

abertas inscrições para seleção 
de professor substituto. Uma 
vaga é no Departamento de Ci-
rurgia da Faculdade de Medicina 
e a outra, no Departamento de 
Matemática do Centro de Ciên-
cias. Ambas em Fortaleza. Mais 
informações: 3366.7407.

 

 

A UFC está realizando testes 
clínicos em plantas medicinais - 
colônia, cumaru, aroeira, cham-
bá e cidreira -  para produção de 
me-dicamentos fitoterápicos. Na 
última semana, a Universidade  
assinou convênio com o Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, 
assegurando R$ 2 milhões para 
realização de estudos na área. 

Plantas medicinais

O químico Afrânio Cravei-
ro, professor emérito da UFC, 
receberá a medalha da Ordem 
Nacional do Mérito Científico, na 
classe de comendador. Concedida 
pelo Governo Federal, a medalha 
premia personalidades nacionais 
e estrangeiras que se distinguiram 
por relevantes contribuições à 
ciência e tecnologia.

Prêmio nacional

 Saudade
O Hospital Universitário 

Walter Cantídio começará a 
realizar, dentro de três meses, 
transplantes de fígado do tipo 
split. Essa modalidade permite 
que o órgão de um adulto fale-
cido seja dividido em dois, com 
70% sendo transplantado  para 
um paciente adulto e 30% para 
uma criança.

O Chefe do Serviço de Trans-
plante de Fígado do HUWC, Dr. 
Huygens Parente Garcia, escla-
rece que  é possível realizar a 
divisão do fígado em até 15% 
dos casos de transplantes de 
doadores falecidos.

Outra novidade é que o 
HUWC iniciará, também no se-

 Mérito Científico

O estudante Arilo Assunção 
da Silva, do 70 semestre de Jor-
nalismo da UFC, conquistou o 
segundo lugar no Prêmio Nacio-
nal de Jornalismo Universitário 
da Escola Superior do Ministério 
Público - Região Nordeste. A 
reportagem premiada se intitula 
“Ministério Público garante 
direito indisponível.”

 Formação de auditor
Prorrogadas, até 15 de abril, 

as inscrições para o curso de 
extensão Formação de Auditores 
Internos - Nível Avançado. O 
curso acontece nos dias 17 e 24 
de abril e 8 de maio, no Auditório 
Geraldo Nobre da FEAAC, no  
Benfica. Contato: 3366.7817.

Workshop: polvo
O I Workshop de Biologia, 

Pesca, Cultivo, Processamento 
e Mercado de Polvo acontece 
hoje (12) e amanhã no Auditó-
rio Atlântico Sul, do Departa-
mento de Engenharia de Pesca 
da UFC, no Campus do Pici. 
A realização é do Labomar e 
Departamentos de Engenharia 
de Pesca e Biologia.

Edições UFC
Informações sobre lança-

mentos, obras em catálogo, 
como publicar e comprar livros 
estão no recém-lançado site das 
Edições UFC: www.editora.ufc.
br. A editora também estará pre-
sente com estande na IX Bienal 
Internacional do Livro do Ceará, 
que acontece até o próximo dia 
18, no Centro de Convenções.

gundo semestre deste ano, trans-
plantes de fígado com doadores 
vivos. A técnica, que já corres-
ponde a 10% dos transplantes 
de fígado em São Paulo, também 
possibilita um maior número de 
transplantes. Nesse caso, a doa-
ção de um órgão pelo paciente 
vivo só pode acontecer se for 
um adulto saudável. Segundo o 
médico, normalmente são o pai, 
a mãe ou os irmãos da criança 
que doam parte do fígado para 
o parente necessitado. “O fígado 
é o único órgão que se regenera 
com facilidade”, explica. 

Em 2009, o HUWC realizou 
82 transplantes de fígado. Este 
ano, já foram feitos 33.

A UFC convida toda a co-
munidade universitária a prestar 
homenagens ao saudoso Reitor 
Ícaro Moreira. A celebração dos 
dois anos de falecimento do 
Reitor será realizada no dia 17 
de abril, sábado, às 9h, na Igreja 
das Irmãs Missionárias de Jesus 
Crucificado (Av. Rui Barbosa, 
1246 - Aldeota). 


