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O Primeiro Seminário do PET-Saúde da Universidade Federal do Ceará realiza-se, a meu 

ver, da forma mais auspiciosa, reunindo os saberes de diferentes áreas, todas voltadas 

para as questões ligadas à Saúde da Família. A programação de dois dias, que hoje se 

inicia, anuncia temas que estão na ordem do dia e cuja discussão trará, com certeza, 

subsídios valiosos para professores e estudantes.  

 

Já na palestra de abertura, o professor Henry de Holanda Campos, nosso Vice-Reitor, 

discute a Política Nacional de Educação e Saúde e a Formação dos Profissionais de Saúde 

de Hoje, tema que ele domina com inigualável maestria, dadas sua extensa prática de 

Ensino Médico e sua vocação para formar as novas gerações nessa fantástica carreira 

que é o exercício de curar e mitigar os sofrimentos do próximo. 

 

A realização deste Seminário se insere num contexto de avanços e de novos desafios 

para a área de Saúde em nossa Universidade. Empenhada que está em resgatar uma 

dívida histórica com as populações interioranas, a UFC levou, inicialmente, a Faculdade 

de Medicina para a Região Norte e o Cariri, e, mais recentemente, implantou, em Sobral, 

os cursos de Odontologia e Psicologia. Tudo isto cercando-nos de cuidados para garantir 

não apenas a sustentabilidade desses cursos, mas o seu possível crescimento futuro, 

assim como a abertura de novos mestrados e especializações, na medida em que cresça 

a demanda, por parte da sociedade. 

 

Parabenizo todos os setores acadêmicos envolvidos na realização do Primeiro PET-Saúde 

da UFC, evento que, muito sabiamente, atraiu a parceria da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, através de sua Secretaria de Saúde. De mãos dadas, academia e 

administração pública terão muitas respostas a dar aos desafios colocados por um 

contexto social cruel, onde todos os males proliferam, à sombra da injustiça e da miséria. 

Desejo sucesso nas palestras, colóquios, rodas de conversa e em todas as demais 

atividades deste evento que, além do mérito acadêmico, tem o condão de ensejar o 

congraçamento entre os mestres e seus alunos, entre os futuros profissionais da área de 

Saúde e aqueles que já acumulam larga experiência. A Universidade se regozija com esta 

iniciativa que, tenho certeza, se reproduzirá, nos anos vindouros, sempre com grande 

êxito. 


