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Sobral e Barbalha formam primeiros médicos

A UFC realizará estudo para
identificar os fatores institucionais
relacionados ao desempenho dos
alunos do ENADE nos cursos ava-
liados nos últimos três anos e à in-
serção dos egressos desses cur-
sos no mercado de trabalho. O tra-
balho, com financiamento do INEP
e CAPES, será conduzido por uma
equipe chefiada pelo Prof. Wagner
Andriola, Coordenador de Análi-
se Institucional e Avaliação da Pró-
Reitoria de Planejamento.

A Casa Amarela Eusélio Olivei-
ra está com inscrições abertas, até
2 de março (ou até completar o nú-
mero de vagas), para os cursos de
extensão em Cinema e Vídeo, Fo-
tografia e Cinema de Animação.
Mais informações podem ser obti-
das pelo fone 3366.7772.

A Universidade Federal do
Ceará entregou, este mês, à so-
ciedade, as primeiras turmas for-
madas pela Faculdade de Me-
dicina em Sobral e Barbalha. No
total, 72 formandos colaram grau
em solenidades que acontece-
ram nos dias 18 (Campus da
Região Norte) e 25 (Campus do
Cariri), com a presença de au-
toridades universitárias, lideran-
ças das duas regiões, familiares
e amigos dos novos médicos.

Em reconhecimento à contri-
buição oferecida para a implan-
tação e consolidação do Curso de
Medicina nas duas regiões, a
UFC homenageou diversas per-
sonalidades e instituições, dentre
elas o Governador Cid Gomes, o
ex-Governador Lúcio Alcântara,
o Senador Tasso Jereissati e os
ex-reitores Roberto Cláudio e
René Barreira.

As duas extensões do Cur-
so de Medicina da UFC reali-
zaram seu primeiro vestibular em
2001, passando a receber, a
cada ano, 40 novos alunos.

 Casa Amarela

Projeto Recém-Ingresso oferece 18 cursos este ano

 ENADE: Avaliação

No Vestibular UFC/2007,
foram aprovados 4.045 candi-
datos. Destes, 2.420 ingressa-
rão no primeiro semestre letivo,
a se iniciar em 5 de março, e
1.625 somente no segundo pe-
ríodo, em 6 de agosto.

Mas quem não inicia seu cur-
so de graduação em março não
vai ficar parado. A Pró-Reitoria
de Graduação oferece 18 cur-
sos como parte do Projeto Re-
cém-Ingresso. As inscrições se-
rão feitas de 5 a 9 de fevereiro,

 Vagas nas residências

 Servidor na escola
Instalada em nova sede, a Es-

cola Neudson Braga, parceira da
Superintendência de Recursos Hu-
manos no projeto Suplência de Es-
colaridade do Servidor da UFC,
abriu matrículas para os ensinos
Fundamental e Médio. Servidores
da UFC e seus dependentes po-
dem matricular-se. Informações
através do fone 3214.1139.

A Pró-Reitoria de Assuntos Es-
tudantis está com inscrições aber-
tas, até 16 de ferereiro, para candi-
datos a uma vaga nas residências
universitárias. Há 31 vagas para o
primeiro semestre de 2007, sendo
18 masculinas e 13 femininas. O
edital da seleção está no site da Pró-
Reitoria: www.prae.ufc.br

Segundo o Reitor Luís Carlos
Uchôa Saunders, que presidiu as
duas solenidades de colação de
grau, levar a Medicina/UFC para
o interior do Estado foi “um em-
preendimento de formidáveis
dimensões, que a instituição pre-
feriu administrar sem açodamento,
examinando com cuidado cada
novo passo e empenhando-se,
sobretudo, em garantir a quali-
dade, a sustentabilidade e a pe-
renidade desses cursos”.

As primeiras cerimônias
de colação de grau da UFC,
este ano, em Fortaleza, estão
agendadas para os próximos
dias. Quarta-feira, 31, colam
grau os concludentes do
Campus de Porangabuçu; dia
2 de fevereiro, os do Campus
do Pici; dia 5 de fevereiro, os
do Campus do Benfica. To-
das as solenidades acontece-
rão na Concha Acústica da
Reitoria, com início às 20h.

Em Fortaleza

naquela Pró-Reitoria, no térreo
da Biblioteca Universitária,
Campus do Pici.

Os cursos têm de 14 a 88 ho-
ras/aulas e abrangem os mais
diversos temas: Espanhol, Inglês,
Noções Básicas de Clínica Mé-
dica, Informática, História do
Ceará, Fundamentos da Ciência
Econômica, Primeiros Socorros,
Psicologia Cognitiva e Enferma-
gem, dentre outros. Mais infor-
mações estão disponíveis no en-
dereço: www.ufc.br


