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UFC  inicia ações de Telemedicina dia 6

O Reitor da UFC, Prof.
Ícaro Moreira, recebeu
integrantes da Coordenação
Geral do Sindicato dos
Trabalhadores da UFC e do
Comando de Greve dos
servidores na quinta-feira. Ele
reiterou o respeito da
administração superior da
Universidade, em relação ao
movimento da categoria e o
reconhecimentoda pertinência
de reivindicações, como a
correção de distorções no
plano de cargos e o não
congelamento de salários.
Mas, declarou que a Reitoria
não vai aceitar que a greve
caminhe para um embate
entre categorias. O Reitor
pediu que os grevistas
refletissem sobre ações como
proibição do acesso de
professores, alunos e
servidores aos campi.

Reitoria e a greve

O Projeto Piloto Nacional de
Telessaúde em Apoio a Atenção
Básica/Núcleo da Universidade
Federal do Ceará vai realizar a
primeira ação no 6 de agosto, a
partir das 8h30min, no Audi-
tório da Reitoria. Será na área
de Telecardiologia.

Usando a internet, com
webcam e telão, uma equipe
médica do Hospital Universitário
Walter Cantídio, chefiada pelo
cardiologista Carlos Roberto
Rodrigues Sobrinho, fará tele-
consulta envolvendo médico e
paciente que estarão em
Baturité, a 100 quilômetros de
Fortaleza. Aquele município é
um dos 30 do Ceará pré-
selecionados entre os 100 que
farão parte do Projeto Piloto.

Os prefeitos e secretários de
Saúde dos 30 municípios foram
convidados e, ao final da
apresentação, assinarão o termo
para formalizar a adesão ao
Projeto. Em todo o país, existem
nove núcleos do Projeto-piloto.

O Coordenador do Projeto
Piloto Nacional de Telessaúde na
UFC, Prof. Luiz Roberto de
Oliveira, informou que também
estão entre os convidados os
secretários estaduais da Saúde,
da Fazenda e da Ciência e
Tecnologia. Com eles,
desenvolve-se negociação com
vistas à elaboração do convênio
para viabilizar o projeto. Na
UFC, a sede do projeto é o
Laboratório de Informática da
Faculdade de Medicina.

Bolsa na Espanha
Mariana Almeida de Sousa,

aluna da Faculdade de Direito é um
dos sete brasileiros selecionados
para o programa de bolsas do
Curso de Língua e de Cultura
Espanhola, da Universidade de La
Rioja, na Espanha. Ela concorreu à
vaga com mais de 2000 inscritos.
Mariana viajará em outubro para
uma temporada de três meses.

A UFC estará com inscrições
abertas de hoje (23) a 27 de
julho para duas vagas de
professor visitante brasileiro nos
setores de estudo Sistema
Quântico de Baixa Dimen-
sionalidade e Geometria. De 25
a 27 de julho, as inscrições são
para professor substituto nos
setores de estudo: Fundamentos
da Programação, Probabilidade
e Estatística (2 vagas),  Extensão
e Sociologia Rural; Tecnologia
Têxtil e de Confecção; Criação
de Moda; Planejamento Urbano;
Eletrotécnica, Microproces-
sadores, e nas Casas de Culturas,
para os seguintes setores: Língua
Inglesa (2 vagas); Língua
Francesa; Língua Alemã; Língua
Alemã; Língua Italiana; Língua
Espanhola. Veja os editais   em
www.ufc.br, link “Concursos e
Editais”. Outras informações no
fone 85 3366.7407.

Seleção de professor

Novidades no Cariri

Érica Siqueira Furtado, campeã
nacional do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes
(Enade) 2006, na área do Direito,
recebe homenagem nessa quarta-
feira (25), às 16 horas, em soleni-
dade no Gabinete do Reitor. Érica
colou grau na última sexta-feira e
foi a oradora pelo corpo discente.

E também colaram grau
estudantes de Administração de
Empresas, Ciências Contábeis e Se-
cretariado Executivo, da FEAAC,
que obtiveram nota máxima no
último Enade. Os cursos foram ho-
menageados anteriormente. Neste
semestre, a UFC formou 1.785
novos profissionais.

Colação Especial

O Prof. Antonio Nunes de
Miranda é o novo diretor do
Campus da UFC no Cariri. En-
genheiro civil, ele já dirigiu o Cen-
tro de Tecnologia. Hoje, comiti-
va liderada pelo Reitor Ícaro
Moreira vai àquela região. Além
de apresentar o Prof. Miranda,
o Reitor vai manter contato com
lideranças políticas e acadêmicas,
acompanhar as obras do novo
campus e saber detalhes das ne-
cessidades do curso de Medici-
na em Barbalha.

Homenagem para Érica


