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 UFC na Índia

 Edital: Livros

Medalha Chico Mendes para a UFC
 Psicologia premiada

O Curso de Psicologia do Cam-
pus da UFC em Sobral recebeu 
premiação de trabalhos da cate-
goria oral, no evento de 85 anos 
da Santa Casa de Misericórdia da-
quela cidade. O Grupo de Pesquisa 
Passarela, coordenado pela Profª 
Gislene Macêdo, ficou em primei-
ro lugar. O segundo foi a pesquisa 
coordenada pela Profª Liana Rosa 
Elias, parceria entre os cursos de 
Psicologia e Medicina da UFC e a 
Santa Casa de Sobral. 

O Núcleo Trabalho, Meio 
Ambiente e Saúde para a 
Sustentabilidade (Tramas) e 
o Prof. Jeovah Meireles, do 
Departamento de Geografia 
da UFC receberão a Medalha 
Ambientalista Chico Men-
des, da Câmara Municipal 
de Fortaleza, em solenidade 

Será lançado, amanhã (1°), 
edital, no valor de R$ 1 milhão, 
para aquisição de novos livros 
destinados ao Sistema de Biblio-
tecas da UFC. As coordenações 
dos 100 cursos de graduação da 
UFC, incluindo as dos campi do 
Interior do Estado, poderão en-
viar, até 30 de junho, uma lista de 
até 100 títulos de livros, em ordem 
de prioridade. Mais informações 
pelo fone: 3366.9507.

O Prof. Gregório Pacelli Bessa, 
do Programa de Pós-Graduação 
em Matemática da UFC, será um 
dos conferencistas brasileiros no 
Congresso Internacional de Ma-
temática, que vai acontecer, em 
agosto, em Hyderabad, na Índia. 
O encontro é organizado pela 
International Mathematical Union 
desde 1897. No evento é entregue 
a Medalha Fields, considerada 
como o “Nobel da Matemática”. 
Este ano, um forte candidato é o 
carioca Artur Ávila, de 31 anos.

amanhã (1°) às 15h, no plená-
rio da Casa. Além deles serão 
contemplados com a comenda 
o Movimento SOS Cocó, o 
advogado Deodato Ramalho, 
o Fórum Lixo & Cidadania, 
o Movimento Proparque Rio 
Branco e o Movimento Propar-
que Rachel de Queiroz.  

Pela segunda vez, a equipe 
de transplantes de fígado do 
Hospital Universitário Walter 
Cantídio, da UFC, realizou um 
procedimento raro na medicina: 
“transplante dominó”, em que 
dois pacientes são contempla-
dos, simultaneamente, com o 
recebimento de um fígado.

A técnica consiste na retirada 
do fígado de pacientes com uma 
doença chamada polineuropatia 
amiloidótica familiar (PAF), 

HUWC realiza transplante dominó

Começa Semana  do Meio Ambiente da UFC
Começa hoje (31) a VIII 

Semana de Meio Ambiente da 
Universidade Federal do Cea-
rá. A programação, organizada 
pela Pró-Reitoria de Extensão, 
em colaboração com diversas 
instâncias da Universidade, 
será aberta às 9h, no auditório 
da Reitoria, com a palestra 
“Educação ambiental aplicada 
em comunidades tradicionais”, 
a ser ministrada pela Profa 
Adryane Gorayeb, do Departa-
mento de Geografia da UFC. 

Uma série de atividades está 
programada para os diversos 

campi da UFC, como oficinas, 
palestras, minicursos, apresen-
tações artísticas e jogos.

Hoje, a partir das 16h, haverá 
oficina de consumo consciente e 
gestão de resíduos, no Labora-
tório de Pesquisa em Psicologia 
Ambiental (Locus), do Departa-
mento de Psicologia. 

Das 14h às 17h, acontecem 
mais duas oficinas:  no Museu 
de Arte da UFC (MAUC) e no 
Departamento de Geografia 
(Bloco 911, Campus do Pici). 
A programação completa está 
no site www.ufc.br

que recebem outro órgão de um 
doador morto. Simultaneamente, 
o fígado do paciente de PAF é 
transplantado para outro paciente, 
da fila de transplantes. 

Também chamado de trans-
plante repique, o método pos-
sibilita que pacientes em fase 
terminal, com cirrose ou câncer 
de fígado, tenham uma sobre-
vida maior. A cirurgia foi na 
quinta-feira e ambos os pacientes  
passam bem.


