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 Informática e saúdeUFC reinaugura RU e residência estudantil

Servidores da UFC têm 
prazo até 31 de maio para 
recadastrarem seus depen-
dentes no Sistema Integrado 
de Administração de Pessoal 
(SIAPE). A informação é da 
Superintendência de Recursos 
Humanos/UFC. A medida é 
necessária para garantir be-
nefícios como auxílio saúde e 
assistência pré-escolar. Mais 
informações: www.srh.ufc.br.  Voluntários

O Reitor da UFC, Prof. 
Jesualdo Farias, e a Pró-Rei-
tora de Assuntos Estudantis, 
Profa. Clarisse Ferreira Gomes,     
conduziram a solenidade de 
reinauguração do refeitório e 
residência universitários do 
campus do Benfica, na última 
sexta-feira (9).

Ao entregar as unidades, 
o Reitor destacou ações da 
administração superior volta-
das para os estudantes, como  
as  reformas das residências 
universitárias, a construção de 
uma nova residência no cam-
pus do Pici com capacidade A Rede de Núcleos de Inova-

ção do Ceará (Redenit-CE) está 
com inscrições abertas, até 20 de 
abril, para a segunda chamada 
pública do Edital 01/2011. Pes-
quisadores individuais ou em 
grupo desses Núcleos podem 
inscrever trabalhos, abrangendo 
todas as áreas com potencial de 
mercado. Outras informações e 
o formulário de inscrição estão 
disponíveis no endereço www.
redenitce.com.br.

para 198 moradores e a política 
adotada  nos campi  da UFC no 
Cariri, Sobral e Quixadá para 
atender os alunos. Referiu-se, 
ainda, à reforma no restaurante 
do Pici  onde estão sendo inves-
tidos R$ 2 milhões.

Em sua fala, a Profa. Claris-
se declarou ter a segurança e o 
orgulho de dizer que  a UFC 
“é pioneira na assistência estu-
dantil no Brasil”. Já a diretora 
dos restaurantes, Tânia Lacerda 
Maia, disse estar feliz porque a 
comunidade passa a contar com 
um equipamento  dentro dos 
padrões técnicos e de conforto.

Antropologia: Conferência e lançamento de livro
O professor David Le Bre-

ton, da Universidade de Stras-
bourg (França), ministra a Con-
ferência “Antropologia da dor 
e mundos contemporâneos”, 
na próxima quarta-feira (14), 
às 19h, no auditório Luiz de 
Gonzaga, do Departamento de 
Ciências Sociais da UFC. 

Estão abertas, até o dia 16, 
inscrições para professores 
voluntários do Curso Pré-Ves-
tibular Popular 6 de Março. As 
duas vagas são para Biologia e 
Português. Para se inscrever é 
necessário estar cursando regu-
larmente graduação na UFC. 
Contato: Ana Rafaela Sousa, 
coordenadora do Curso - fone: 
(85) 8817.7637.

O Núcleo de Tecnologias e 
Educação a Distância em Saúde 
da UFC promove quarta-feira 
(14), às 15h, palestra sobre o 
“O Poder Transformador da 
Informática em Saúde”, com 
o consultor Cláudio Giulliano 
Alves da Costa. Será na sede do 
NUTEDS,  na Rua Prof. Costa 
Mendes, 1608, Rodolfo Teófi-
lo). A palestra será transmitida 
por webconferência no endere-
ço: http://telessaude.medicina.
ufc.br. Contato: (85) 3366.8055.

Servidores

 Pesquisadores

As professoras Márcia Cas-
tro, da Harvard School, e Maria 
Amélia Veras, da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo, visitam amanhã 
(13) o Departamento de Saúde 
Comunitária da UFC.  Entre 
os pontos agendados, está uma 
reunião para elaborar a estrutura 
de um curso para pós-graduan-
dos, englobando estudantes  do 
Brasil e dos EUA.

Saúde Comunitária

Na ocasião será lançada a 
“Coletânea França e Brasil: 
olhares cruzados sobre práticas 
e imaginários culturais”.

A obra é organizada pelo Prof. 
Alexandre Fleming e aborda 
temas como memória, religio-
sidade, imaginário urbano e mi-
gração. Contato: (85) 3366.7419.


