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Programa UFC TV
Assista hoje, às 20h30min, na

TV Ceará - Canal 5. Domin-

go tem reprise às 12h30min.

Reuni em debates
Acompanhe o ciclo de debates

sobre o Programa de Apoio a Pla-

nos de Reestruturação e Expansão

das Universidades Federais (Reu-

ni). Em dezembro, o calendário é

o seguinte: Campus de Quixadá,

dia 6, às 9h30min; Faculdade de

Educação, no auditório da Biblio-

teca do Centro de Humanidades,

dia 10, às 9h; Centro de Ciências,

em seu auditório, dia 14, às 16h; e

o último no auditório da Faculda-

de de Direito, dia 18, às 9h.

.

 Colação de grau
Tem início o ciclo de solenidades

de colação de grau, na UFC, relativas

a 2007.2. No Cariri, a colação de grau

dos 33 formandos em Medicina será

dia 7, às 19h, no Memorial Padre

Cícero, em Juazeiro. Em Sobral, os

40 concludentes do curso de Medici-

na colarão grau no dia 14, às 20h, no

Centro de Convenções Inácio Gomes

Parente. Em Fortaleza, as solenida-

des na Concha Acústica acontecerão

nos dias 19, para os concludentes dos

cursos na área de Saúde; 20, para os

das Ciências; e 21 para os cursos da

área de Humanidades. A cerimonialista

da UFC, Cláudia de Albuquerque

Pimentel, convida os formandos dos

cursos em Fortaleza para, no dia 17,

às 18h, comparecerem à Concha

Acústica, local do ensaio geral das

solenidades.

Com a proposta de desenvol-

ver atividades acadêmicas com

atendimento humanizado, o Hos-

pital Universitário Walter Cantí-

dio inaugura dia 4, às 8h, o bloco

ambulatorial com inovação na

disposição dos espaços e no mo-

delo de atendimento.

No prédio são 40 novos con-

sultórios dispostos em grupos de

seis a oito. Os consultórios de

cada grupo são ligados a uma sala

central, reservada, onde profes-

sores e estudantes podem discu-

tir e avaliar diagnósticos e pro-

cedimentos médicos sem a pre-

sença dos pacientes.

HUWC inaugura ambulatórios

Até o dia 7, o Ministério do Pla-

nejamento, Orçamento e Gestão

deverá alterar, formalmente, a

Portaria N°1983/2006, que orien-

ta sobre a assistência à saúde do

servidor público. A expectativa é

de flexibilizar a escolha por mais

de uma modalidade de assistên-

cia.  Após a avaliação do novo do-

cumento, será marcado seminá-

rio com os servidores.

Plano para servidor

 Na próxima quarta-feira, 5, às

18h30min, o teólogo Leonardo

Boff estará no auditório da Facul-

dade de Direito da UFC. Ele vai

falar sobre “Educação e Ecologia:

por uma cultura de paz e sus-

tentabilidade”. A promoção é da

Secretaria da Educação do Esta-

do, Instituto Terrazul e Diretório

Central dos Estudantes da UFC.

Leonardo Boff na UFC
Peças de artesanato estarão na

I Feira Natalina que acontecerá no

período de 4 a 6, entre 10h e 16h,

na varanda da Reitoria da UFC. O

evento é promovido pela Pró-Rei-

toria de Extensão, através da

Coordenadoria de Integração Uni-

versidade-Movimentos Sociais. Al-

gumas peças são confeccionadas

com material reciclado.

Feira Natalina

“A Educação dos profissionais

de Saúde: Avanços recentes e no-

vas fronteiras” é o tema do sim-

pósio que acontece nos dias 5 e

6, na Escola de Saúde Pública. O

evento é promovido pela Faculdade

de Medicina da Universidade Fe-

deral do Ceará em parceria com

aquela Escola. Os interessados

podem inscrever-se pela internet:

www.esp.ce.gov.br.

Educação em saúde

Nos grupos de salas ou “ilhas

ambulatoriais” atendem-se às  es-

pecialidades de gastroenterologia,

reumatologia, otorrinolaringologia,

proctologia, neurologia, urologia,

infectologia e clínica médica, en-

tre outras. O novo modelo de aten-

dimento vem sendo implantado no

HUWC desde setembro.

A diretora administrativa Re-

gina Gomes destaca a coleção de

obras de arte para a ambientação

do novo bloco. As telas foram do-

adas por 15 artistas plásticos, en-

tre eles Ambrósio, Cleoman, Re-

nato e Lúcio Pontes, Zakira, Chico

Rabelo, Mazza e Fábio da Costa.

.


