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A quarta edição especial
do Boletim do
NUTEDS/UFC traz algumas
informações sobre a
realização da XXIV Jornada
do Departamento de
Cirurgia da Faculdade de
Medicina da Universidade.

O evento aconteceu entre
os dias 09 e 11 de junho,
com o tema “Ensino na
Prática Clínica-Cirúrgica
Diária”. Professores,
pesquisadores e alunos
participaram das palestras,
promovendo discussões
sobre os desafios e as
perspectivas do ensino e da
prática cirúrgica por meio
de mesas redondas,
debates, sessão de vídeos e
temas livres.

Um dos palestrantes
convidados este ano foi o
Reitor da UFC, Prof. Dr.
Henry Campos, que
participou da mesa
redonda sobre “Ensino e
Problemática atual”. Ao
todo, 200 pessoas se
inscreveram e cerca de 60
trabalhos foram submetidos
no total.
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O Departamento de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará
(FAMED/UFC) realizou mais uma Jornada de Cirurgia. Este ano, o evento chegou a sua 24ª
edição, com o tema “Ensino na Prática Clínica-Cirúrgica Diária”. Com programação diferente
para os três dias de realização, a Jornada do Departamento de Cirurgia se consolidou como
um dos principais eventos da área no Ceará. De acordo com a Professora Sthela Regadas,
que esteve à frente da organização do evento este ano, a ideia era promover um amplo
debate. “O evento tem obviamente um caráter científico, mas também tem como objetivo o
estímulo do aluno à pesquisa científica. Para isso, nesta edição, nós buscamos abordar todas
as especialidade cirúrgicas, envolvendo diretamente os estudantes, de uma forma que os
trabalhos com apresentação oral tivessem uma participação na programação da Jornada, com
direito inclusive à premiação. Foi um sucesso.”
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“Uma questão fundamental para termos no perfil dos professores hoje é a questão do
domínio das tecnologias da informação (na saúde). Hoje, o acesso à informação é
imenso e a gente precisa se preparar para isso. Do mesmo jeito que você precisa se
programar para fazer uma cirurgia, você precisa se preparar para trabalhar com o
ensino.”

Reitor da UFC, PPrrooff.. DDrr.. HHeennrryy CCaammppooss,
em debate sobre “Ensino e Problemática Atual” na

XXIV Jornada do Departamento de Cirurgia da FAMED/UFC

Palestra: “Diagnóstico e tratamento

do Hiperparatireoidismo: uma jornada

do peixe ao filósofo” - Prof. Fábio

Montenegro - USP
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