
N° 732 - 24.10.2011 

 Universidade Federal do Ceará - Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

UFC NOTÍCIA

Contatos: E-mail: ufcinforma@ufc.br - Tel. (85) 3366.7330 / 3366.7331 / 
3366.7319 Coordenador: Jornalista Paulo Mamede (CE 00778JP)

 100 transplantes

 Seminário da paz

 Edital: Livros

O Festival UFC de Cul-
tura acontece pela primeira 
vez no Campus do Cariri, de 
amanhã (25) a quinta-feira 
(27). A abertura oficial será às 
18h30min, na sede da UFC em 
Juazeiro do Norte (Av. Tenente 
Raimundo Rocha, s/n). Além 
de shows, o Festival terá ofi-
cinas e debates.  Tudo grátis. 
Saiba mais no endereço www.
festivalufcdecultura.ufc.br.

 Até 29 de fevereiro de 2012, 
as coordenações dos cursos 
de Graduação da UFC podem  
apresentar à Biblioteca Uni-
versitária propostas de títulos 
visando à atualização do acervo 
de suas bibliotecas. Todos os de-
talhes estão no Edital nº 02/2011 
que pode ser acessado no site 
www.biblioteca.ufc.br. A UFC 
disponibilizou R$ 1.6 milhão 
para a compra das obras.

Prorrogadas inscrições, até 
12 de novembro, para o Semi-
nário Cultura de Paz, Educação 
e Espiritualidade. Os interes-
sados devem acessar http://
ufcculturadepaz.webnode.com.
br. O Seminário acontecerá nos 
dias 30 de novembro, 1º e 2 de 
dezembro de 2011, no Auditório 
Valnir Chagas da Faculdade de 
Educação, no Benfica.

O Hospital Universitário 
Walter Cantídio da UFC atin-
giu, último dia 18, a marca do 
100° transplante de fígado só 
em 2011. O HUWC se destaca 
com o segundo maior serviço 
de transplante de fígado do 
País. O primeiro é o do hospital 
privado Albert Einstein, de São 
Paulo. Considerando o serviço 
público, o HUWC é o maior do 
país. Em 2010 foram realizados 
92 transplantes e a expectativa 
é de encerrar 2011 com 120 
transplantes.

“Transcorridos três anos da 
atual gestão, quero destacar a 
importância do apoio recebido 
de todos os segmentos da Uni-
versidade, o que possibilitou 
um triênio fecundo, pontilha-
do de realizações. Lado a lado 
com os professores, servidores 
técnico-administrativos e alu-
nos, a Administração Superior 
avançou na consolidação de 
um projeto que nasceu com o 
saudoso Prof. Ícaro de Sousa 
Moreira e que, adaptado a uma 
conjuntura que rapidamente 
se transforma, levou a UFC a 
seguir crescendo, ao mesmo 
tempo em que investia na 
qualidade e ampliava seu pa-
trimônio de credibilidade.

Os últimos três anos trouxe-
ram novos cursos de gradua-
ção e de pós-graduação, uma 
série de concursos públicos 
permitiu o preenchimento de 
vagas nos quadros docente e 
técnico-administrativo, en-
quanto um “rush” de obras, em 

todos os campi, ampliava a in-
fraestrutura física, melhorando 
as condições para o desenvolvi-
mento das lides administrativas 
e das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Estou con-
fiante de que esse ritmo seguro 
há de estender-se até o final da 
gestão, ensejando a realização 
de todos os principais projetos 
traçados – e aguardados pela 
comunidade universitária – 
para este período.

A cada dia, a Universidade 
Federal do Ceará se renova e se 
credencia, perante a sociedade, 
como uma das instituições mais 
queridas do povo cearense. Essa 
foi uma obra construída por to-
dos os gestores que já passaram 
pela Reitoria, desde Martins 
Filho. É hora de lembrar a pre-
ciosa herança que recebemos e, 
ao mesmo tempo, de renovar a 
nossa fé no futuro.”

 
Jesualdo Pereira Farias
   Reitor da UFC

Três anos da atual gestão: hora de agradecer

Festival no Cariri
De hoje (24) a 4 de novembro 

acontece a Semana do Servidor 
Público Federal. Apresentações 
artísticas, pales-tras, debate e 
festa de confra-ternização estão 
no programa. Numa parceria da 
Superintendência de Recursos 
Humanos (SRH/UFC) com o 
Sintufce, acontecerão almoço, 
oficinas e uma corrida no cam-
pus do Pici. Saiba mais: www.
ufc.br.

Semana do Servidor


