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 Telessaúde

 Workshop: STI

UFC amplia convênio internacional 

Estão abertas inscrições 
nos seguintes cursinhos vin-
culados à UFC:

* Curso Pré-Vestibular do 
Centro de Ciências: A par-
tir de hoje (16). Fone: (85) 
3366.9780;

* Projeto Novo Vestibular 
(PNV), do Centro Acadêmico 
do Curso de História: até 6 de 

 Casas de Cultura
 O Reitor Jesualdo Faria 

recebeu, na última quinta-feira 
(12), o Prof. Timothy Finan, 
da Universidade do Arizona. 
Em nome da institituição 
norte-americana, o visitante 
expôs o interesse em ampliar 
convênio que existe, há 40 
anos, entre as duas universi-
dades.

De acordo com o Prof. Fi-
nan, os pesquisadores  daquela 
instituição dedicam atenção 
especial a estudos sobre  a re-
lação entre governança/gestão 
municipal e enfrentamento  
dos problemas advindos da 

O Programa Telessaúde Cea-
rá, através do Núcleo de Tecno-
logias e Educação a Distância 
em Saúde (Nuteds), vinculado à 
Faculdade de Medicina da UFC, 
inscreve, até 20 de janeiro, para 
o curso a distância “Pesquisa 
Documentária para Profissionais 
da Saúde”. Mais informações no  
endereço eletrônico telessaude.
medicina.ufc.br, pelo fone (85) 
3366.8055 ou e-mail nuteds@
ufc.br.

natureza. O tema desperta in-
teresse do Centro de Ciências 
Agrárias, pioneiro na parceria 
com a Universidade do Ari-
zona, e que agora quer  expandir 
e diversificar as ações. 

O Reitor Jesualdo Farias  
confirmou que o convênio será 
ampliado e para isso serão as-
sinados aditivos entre as duas 
instituições.

Do encontro participaram 
também o diretor do Centro de 
Ciências Agrárias, Prof. Luiz 
Antônio Maciel de Paula, e a 
Profa. Maria Elias Soares, Vice-
Reitora da Unilab.

Bolsas Iniciart
A Pró-Reitoria de Assun-

tos Estudantis da UFC inicia 
amanhã (17) inscrições para 
seleção ao programa Bolsa de 
Iniciação Acadêmica, Projeto 
Iniciart. Podem concorrer alu-
nos participantes do programa 
de  Residência Universitária 
da PRAE. O prazo vai até 
sexta-feira (20). O edital está 
no site www.prae.ufc.br.

Hoje (16) e amanhã (17) as 
Casas de Cultura Estrangeira da 
UFC recebem inscrições para tes-
te de nível dos cursos de Alemão, 
Francês, Inglês, Italiano e Por-
tuguês, para o semestre letivo 
2012.1. O atendimento é das 8h 
às 17h, na Área 1 do Centro de 
Humanidades – Benfica. Mais 
informações no site www.casas-
deculturaestrangeira.ufc.br e pelo 
fone (85) 3366.7606.

Coordenadores dos cursos 
presenciais de graduação da UFC 
participarão, no próximo dia 20, 
do Workshop SIGAA - Gradu-
ação Presencial, com ênfase na 
matrícula 2012.1. A realização 
é da Secretaria de Tecnologia da 
Informação da UFC e ocorrerá 
nos campi de Fortaleza, Cariri 
e  Sobral. Os coordenadores do 
Campus de Quixadá virão para 
Fortaleza. Outras informações 
pelo fone (85) 3366.9999.

Cursinhos na UFC com inscrições abertas
fevereiro. Fone: (85) 3366.7747;

* Curso Pré-Vestibular XII 
de Maio, do Centro Acadêmico 
da Faculdade de Medicina: até 3 
de fevereiro. Fones:  3082.5202 
e 8633.7473;

* Curso Paulo Freire, inicia-
tiva de alunos da Faculdade de 
Direito: até o dia 19. Fone: (85) 
3366.7855.

 Alunos no Fórum
A Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis da UFC, atendendo  
a solicitação do Diretório Central 
dos Estudantes, disponibilizou 
ônibus para transportar alunos 
ao Fórum Social Mundial, que 
acontece de 24 a 29 de janeiro 
em Porto Alegre (RS). Este ano, o 
tema central do encontro é “Crise 
do capitalismo, justiça social e 
ambiental”. 


