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 Professor adjunto
A UFC está com inscrições 

abertas, até 9 de fevereiro, para o 
concurso público de professor ad-
junto do Campus de Sobral. A vaga  
é para o setor de estudo Teorias e 
Técnicas Psicoterápicas - Fenome-
nologia. Até 4 de fevereiro, ficam 
abertas inscrições para professor 
adjunto do Departamento de Física, 
em Fortaleza. Veja os editais no site 
www.srh.ufc.br/editais.htm.  

A Universidade Federal do 
Ceará vai organizar um seminá-
rio preparatório, a ser realizado 
em março próximo, como forma 
de mobilização da comunidade 
universitária para a II Conferên-
cia Internacional sobre Clima, 
Sustentabilidade e Desenvolvi-
mento em Regiões Semi-áridas 
(ICID + 18). O evento acontece 
no período de 16 a 20 de agosto, 
no Centro de Convenções, em 
Fortaleza.  

Um grupo de professores, 
alunos e pesquisadores está 
engajado no processo de pre-
parar a participação da UFC na 
Conferência. No próximo dia 
18,  uma comissão organizadora 

 MedicamentosUFC prepara seminário para ICID+18
 O Centro de Pesquisas em Me-

dicamentos, da UFC, que atuará na 
cadeia produtiva dos fármacos, com 
sede no Campus de Porangabuçu, 
deve entrar em atividade  até o fim 
deste ano. Na última sexta-feira (8), 
o Prof. Odorico Morais, coordena-
dor do Centro, fez uma apresenta-
ção sobre o assunto em reunião na 
Faculdade de Medicina.

 Bolsas no exterior

deve definir a data e o formato 
do seminário. No encontro será 
apresentada  toda a produção 
acadêmica da UFC referente ao 
Semiárido e à desertificação.

 Interessados em apresentar 
trabalhos na  Conferência (artigos, 
posters, filmes, performances, 
artes) podem submetê-los à Co-
missão geral da ICID+18 até 30 
de janeiro. O endereço do site para 
inscrição é www.icid18.org. 

Em reunião realizada no Ga-
binete do Reitor se propôs inserir 
o tema Semiárido na 62ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência 
(SBPC),  que acontece em Natal, 
de 25 a 30 de julho.

Boas Notícias na área da saúde na UFC
O Hospital Universitário 

Walter Cantídio, da UFC, ter-
minou 2009 como centro de 
referência no Norte e Nordeste 
na área de transplantes de órgãos 
sólidos. Foram feitos 147 desses 
procedimentos, sendo 82 de fí-
gado e 65 de rim. No Brasil, os 
números colocam o HUWC em 
terceiro lugar , ficando atrás ape-
nas do Hospital Albert Einstein 
(SP) e do Hospital das Clínicas 
da Univerdade de São Paulo.

Uma outra boa notícia  nes-
te início de ano é a criação da 
Superintendência do Complexo 
Hospitalar, que inclui o Hospital 
Universitário Walter Cantídio  e 
a Maternidade-Escola Assis Cha-
teaubriand (MEAC). A nova ins-
tância, que  terá à frente o médico 
Florentino Cardoso Filho, vai 
contribuir para  melhorar ainda 
mais a gestão e a qualidade de 
serviços oferecidos pela Univer-
sidade à população.

Escola de Verão de Matemática  2010
Até 27 de fevereiro prossegue 

a Escola de Verão de Matemáti-
ca 2010, promovida pelo Depar-
tamento de Matemática da UFC,  
no Campus do Pici.  A iniciativa 
é realizada desde 1966, entre 
dezembro e fevereiro. Este ano, 

a Escola recebeu 563 incrições, 
a maioria de alunos oriundos de 
universidades do Norte e Nordeste. 
O programa inclui  palestras minis-
tradas por pesquisadores nacionais 
e estrangeiros,  referências na área 
da Matemática.

O Programa de Cooperação 
Internacional Capes-Fullbright 
2010-2011 recebe inscrições - no 
site www.fullbright.org.br  - até 
28 de fevereiro para doutoran-
dos interessados em bolsas de 
pesquisa  nos Estados Unidos. E 
para doutorandos que pretendem 
estudar na Alemanha, o  programa 
DAAD/Capes/CNPq inscreve até 
5 de março. Mais informações 
no site: http://rio.daad.de.shared/
doutorado.htm. 

 Cardiologia
O Curso de Especialização 

em Cardiologia, da Faculdade 
de Medicina da UFC, encerra 
inscrições quarta-feira (13), 
através do site www.astef.ufc.
br.  Podem participar médicos 
generalistas e cardiologistas.


