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Luís Carlos nomeado Reitor pro tempore

O Curso Pré-Vestibular do Cen-
tro de Ciências da UFC inicia hoje
as inscrições de novos alunos. O
horário de atendimento vai das 15h
às 19h. O cursinho funciona no
Campus do Pici, Bloco 902, em fren-
te ao Restaurante Universitário. São
oferecidas 800 vagas para novos alu-
nos, provenientes tanto de escolas
públicas como de particulares. Infor-
mações pelo fone 3366.9780.

Estão abertas, até o dia 16 de fe-
vereiro, as inscrições para apresen-
tação de trabalhos na IV Semana de
Humanidades da UFC, a ter lugar
de 24 a 27 de abril, no Campus do
Benfica. Podem inscrever-se alunos
da UFC ou de outras instituições,
inclusive estudantes do Ensino Mé-
dio. Mais informações pelos fones
3366.7602 e 3366.7603.

O Diário Oficial da União, em
sua edição de sexta-feira, dia 2,
publica Decreto do Presidente
Luís Inácio Lula da Silva desig-
nando o Prof. Luís Carlos Uchoa
Saunders para exercer o cargo de
Reitor pro tempore da Universi-
dade Federal do Ceará. Luís
Carlos Saunders havia assumido
a Reitoria, no último dia 4 de ja-
neiro, depois que o Reitor René
Teixeira Barreira e  o Vice-Reitor
Ícaro de Sousa Moreira apresen-
taram renúncia.

De caordo com o Estatuto da
UFC, “no caso de vacância simul-
tânea dos cargos de Reitor e Vice-
Reitor, assumirá a Reitoria o Pró-
Reitor mais antigo no magistério

 Semana de Humanidades

Sala de Inclusão Digital será inaugurada dia 23

 Cursinho: 800 vagas

A Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis inaugura, no próximo
dia 23, a Sala de Inclusão Digi-
tal Prof. Raimundo Holanda de
Farias. O espaço oferecerá seis
terminais de computadores liga-

 Bolsa de Assistência

 Oficinas de férias
O Departamento de Desenvolvi-

mento Humano da SRH, através da
Divisão de Programas e Projetos
Culturais, realizou em janeiro duas
oficinas de arte como programação
de férias para filhos de servidores
docentes e técnico-administrativos: a
de Brinquedos Artesanais e Popula-
res, com o facilitador Roberto Caval-
cante, e a de Pintura Abstrata e Fi-
gurativa, com o artista plástico Jorge
Luís. Enquanto isto, a Orquestra de
Flautas da UFC retoma hoje suas ati-
vidades, com mais 25 participantes.

O Pró-Reitor de Assuntos Estu-
dantis, Prof. João Arruda, informou
que, este ano, houve aumento no nú-
mero e valor das bolsas de assistên-
cia. No ano passado, eram 330 bol-
sas de R$ 180,00. Agora, serão 380
bolsas, no valor de R$ 200,00.

A UFC realiza nesta segun-
da-feira a terceira e última ce-
rimônia de colação de grau
deste semestre, envolvendo os
campi sediados em Fortaleza.
Ao todo, seis alunos estrangei-
ros, que participam do Progra-
ma de Estudantes Convênio de
Graduação estão recebendo
seus diplomas.

O chamado PEC-G é uma
atividade de cooperação cujo
objetivo é a formação de recur-
sos humanos destinados aos
países em desenvolvimento com

Estudantes estrangeiros colam grau na UFC
os quais o Brasil mantém acor-
dos educacionais ou culturais.

São os seguintes os conclu-
dentes do PEC-G este semes-
tre: José Manuel Pereira Lopes
(Cabo Verde - Odontologia),
Fernando Pedro Dias (Guiné
Bissau - Engenharia Química),
Afonso Pereira (Guiné Bissau
- Ciências Contábeis), Ca-
dijatu Balde (Guiné Bissau -
Administração), Edson Mango
Vaz da Silva (Guiné Bissau -
Ciências Econômicas), Seco
Silá (Guiné Bissau - Letras).

dos à internet, com impressoras.
O objetivo é facilitar o acesso
de alunos à informática. Das 14
residências universitárias man-
tidas pela UFC, 13 já recebe-
ram computador e impressora.

da Universidade”. Coube a mis-
são ao Prof. Luís Carlos, que
soma 39 anos no quadro docente
da UFC e que, por esse motivo,
já havia assumido a Reitoria em
várias ocasiões.

Nessa terça-feira, dia 6, o
Conselho Universitário deverá reu-
nir-se para redefinir o calendário
da consulta a ser feita aos profes-
sores, servidores técnico-adminis-
trativos e estudantes objetivando
a escolha do futuro Reitor. Com
base no resultado da consulta, o
Consuni elaborará a lista tríplice a
ser enviada ao MEC. Caberá ao
Presidente da República indicar
aquele que irá conduzir a UFC no
quadriênio 7007/2010.


