
   Nº 498 - 05.03.07

 Universidade Federal do Ceará Coordenadoria de Comunicação Social
UFC FAX

Para falar com a Coordenadoria:   E-mail: ufcinforma@yahoo.com.br - Tel. (85) 3366.7330 / 3366.7331
Coordenador: Jornalista Italo Gurgel (RP CE 00452 JP)

Sucessão na Reitoria: duas chapas se
registram para a consulta do dia 28

O Prof. José Dilson Vasconcelos
de Menezes recebe, dia 15, o título
de Professor Emérito da UFC. Em
solenidade, às 19h30min, no Auditó-
rio da Reitoria, o homenageado será
saudado pela Profa Neiva France-
nely, Diretora da Faculdade de Far-
mácia, Odontologia e Enfermagem.

O Serviço de Nefrologia do Hospi-
tal Universitário se integra à Semana
do Rim. Entre 5 e 11 de março, em
shoppings e praças públicas, será rea-
lizada campanha de distribuição de fo-
lhetos explicativos, medidas de pres-
são arterial, exames de urina e glicemia.
No HUWC, haverá um ciclo de pa-
lestras, nos dias 8 e 9, direcionadas aos
profissionais de saúde.

A Comissão Eleitoral Cen-
tral divulgou, quinta-feira pas-
sada, o nome dos candidatos a
Reitor e Vice-Reitor da Univer-
sidade Federal do Ceará. As
chapas registradas (por ordem
de inscrição) ficaram assim
compostas: Profa Ana Maria
Iório Dias, da FACED
(Reitora) / Prof. Ricardo José
Soares Pontes, da Faculdade
de Medicina (Vice); e Prof.
Ícaro de Sousa Moreira, do
Centro de Ciência (Reitor) /
Prof. Jesualdo Farias, do Cen-
tro de Tecnologia (Vice).

A consulta à comunidade
universitária será realizada no
próximo dia 28 de março, das
8h às 21h. Após a consulta, a
Comissão Eleitoral, presidida
pelo Prof. Alexandre Rodrigues
de Albuquerque, encaminhará

 Semana do RimCarlão recebe Medalha
do Mérito Administrativo

 Professor Emérito

Realizou-se quarta-feira pas-
sada a solenidade de entrega da
Medalha do Mérito Administra-
tivo a Carlos Cavalcante Perei-
ra Marques (Carlão), que em
fevereiro completou 50 anos de
serviços prestados à UFC. A
homenagem foi uma iniciativa do
Reitor Luís Carlos Saunders e
dos ex-reitores René Barreira,
Roberto Cláudio, Antônio de
Albuquerque, Hélio Leite, José
Anchieta, Paulo Elpídio e Wal-
ter Cantídio. O Prof. Roberto
Cláudio, em nome de todos,
saudou o homenageado.

 Humanas: Seminário

 Semana de Psicologia
No Campus de Sobral, tem início

hoje a Semana do Curso de Psicolo-
gia. O evento marca o começo do
semestre letivo e tem como objetivo
estabelecer intercâmbio com a co-
munidade local e com os profissio-
nais da Psicologia e áreas afins.

O SINTUFCE, em parceria com
o Depto de Desenvolvimento de Pes-
soal da SRH, promove o curso Ética
no Serviço Público, destinado a ser-
vidores filiados àquele Sindicato e que
não foram contemplados no primei-
ro momento do Plano de Carreira. O
curso será ministrado pelo Prof.
Michel Mascarenhas, entre 20 de
março e 18 de maio.

 Bolsa de Assistência
A Pró-Reitoria de Assuntos Es-

tudantis reabre hoje inscrições para
a Bolsa de Assistência Estudantil. In-
teressados devem procurar a PRAE,
na Rua Paulino Nogueira, 315, ao
lado da Reitoria.

Volta às aulas

ao Conselho Universitário
(Consuni) a relação dos candi-
datos, indicando o número de
votos apurados para cada um
deles. Com base nesse resulta-
do, o Consuni elaborará a lista
tríplice a ser enviada ao MEC
para a escolha final do Reitor,
pelo Presidente da República.

A Comissão Eleitoral tam-
bém editou portaria disciplinan-
do a realização de debates en-
tre os candidatos. Tais encon-
tros poderão ser realizados, até
o dia 23, pelas entidades repre-
sentativas dos três segmentos
da Universidade - ADUFC,
SINTUFCE e DCE. As regras
deverão ser estabelecidas de
comum acordo entre os candi-
datos e essas entidades. A pro-
paganda será permitida até 48
horas antes do início da votação.

Começa hoje, dia 5, o pe-
ríodo letivo 2007.1, tanto para
os cursos de Graduação quan-
to para os de Pós-Graduação.
Durante dois dias, haverá re-
cepção aos estudantes, pelas
coordenações dos cursos.
Este ano, os 70 cursos de gra-
duação da UFC acolhem
4.045 novos alunos aprovados
no último Vestibular. No pri-
meiro semestre, ingressam
2.420. Aos outros 1.625, a
Universidade oferecerá uma
série de mini-cursos, dentro do
Projeto Recém-Ingresso.


