
Videoconferência interliga faculdades de medicina  
 
O coordenador da Faculdade de Medicina da UFC, Henry Campos, anunciou a intenção de utilizar 
as Infovias do Desenvolvimento para levar programas de pós-graduação e de capacitação dos 
docentes para as duas faculdades do interior  
 
O projeto Comunidade Virtual em Saúde do Estado do Ceará foi lançado na semana passada com 
uma videoconferência na sala master do Instituto Centec, transmitida para professores e alunos 
das faculdades de Medicina de Sobral e Barbalha.  
 
O coordenador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, Henry Campos, 
anunciou que é intenção utilizar as Infovias do Desenvolvimento para levar programas de pós-
graduação e de capacitação dos docentes para as duas faculdades do interior.  
 
Luiz Roberto de Oliveira, professor da UFC e membro da Sociedade Brasileira de Informática em 
Saúde (SBIS), disse que foram criadas três frentes de trabalho no projeto Comunidade Virtual.  
 
O ensino da informática médica e a telemedicina ficam a cargo da Faculdade de Medicina da UFC, 
com turmas constituídas nas faculdades de Sobral e Barbalha para aulas de Microinformática.  
 
O Conselho Regional de Medicina (CRM) vai trabalhar com a discussão sobre relacionamentos 
entre ética, ensino a distância e uso do prontuário eletrônico. Outra frente é a organização do 
núcleo local da SBIS.  
 
'Na área de informática médica, o grande problema que temos é o desconhecimento do pessoal da 
área de saúde', disse Oliveira. Para ele, o despreparo dos profissionais gera um quadro de 
exclusão digital agravado pela falta de motivação para aprender.  
 
O médico informa que foi entregue ao deputado Ariosto Holanda um projeto de implantação da 
infra-estrutura da Comunidade Virtual em Saúde do Ceará, orçado em US$ 750 mil. Nele está 
incluída a construção de salas de videoconferência nas faculdades de Medicina da UFC, de Sobral 
e Barbalha, a serem conectadas às Infovias da Secretaria da C&T.  
 
Ariosto Holanda, que foi convidado para tornar-se conselheiro da SBIS, disse que a interligação 
das faculdades de Medicina do Ceará através da rede de videoconferência 'é a realização de um 
sonho'.  
 
Segundo ele, a infra-estrutura supre deficiências de professores e laboratórios e pode realizar 
trabalhos de telemedicina. 'A gente está lutando por um projeto de primeiro mundo', disse, ao 
anunciar que pretende buscar recursos do Fundo para a Universalização das Telecomunicações 
(Fust) e do Fundo das Telecomunicações (Funttel) para financiar a implantação do projeto.  
 
A Universidade de Fortaleza, que conta agora com uma sala de videoconferência a ser integrada 
às Infovias, de acordo com Oliveira, será uma das bases de apoio à Comunidade Virtual em 
Saúde, além da Uece que já possui uma sela instalada e vai participar do projeto com o Curso de 
Medicina.  
 
Vai facilitar a implementação do projeto o fato de que os Pró-Reitores de Pesquisa da UFC, da 
Uece e da Unifor são todos médicos, calcula.  
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