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Comunidade elege, dia 28, o 12o Reitor da UFC
Professores, estudantes e ser-

vidores técnico-administrativos
da Universidade Federal do Ce-
ará, totalizando um colégio de 32
mil eleitores, estão habilitados a
votar, na próxima quarta-feira,
dia 28, na consulta para escolha
dos próximos Reitor e Vice-Rei-
tor. O candidato eleito será o 12o

a ocupar o posto, sequenciando
uma galeria inaugurada, em 1955,
pelo Prof. Antônio Martins Filho.

Duas chapas se inscreveram
junto à Comissão Eleitoral Cen-
tral (CEC): uma delas chefiada
pela Profa Ana Maria Iório Dias
e tendo como Vice o Prof.
Ricardo José Soares Pontes; a
outra, pelo Prof. Ícaro de Sousa
Moreira, cujo Vice é o Prof.
Jesualdo Farias.

Além da CEC, nomeada pelo
Conselho Universitário e presidi-
da pelo Prof. Alexandre
Rodrigues de Albuquerque, ha-
verá Comissões Eleitorais
Setoriais (CES) em cada cam-
pus, coordenando, supervisio-
nando todo o processo, forman-
do as sessões de votação e atu-
ando como junta apuradora.

ONDE VOTAR - As ses-
sões de votação funcionarão, das
8h às 17h, prosseguindo até as
21h nos locais onde há cursos
noturnos, nos três campi de For-
taleza (Benfica, Pici e Poran-

Em comemoração à marca dos 200 transplan-
tes de fígado realizados, o Hospital Universitário
promove, no próximo dia 30, palestra do Dr. Pau-
lo Fontes,  Diretor do Centro de Transplantes de
Fígado da Universidade de Pittsburgh (EUA).  Será
às 8h30min, no Auditório Paulo Marcelo, da Fa-
culdade de Medicina.

gabuçu) e nos dois do Interior
(Cariri e Sobral). A apuração
dos votos,  no Núcleo de Pro-
cessamento de Dados (NPD),
começa logo após as 21h.

Em cada sessão haverá uma
urna eletrônica para recolher os
sufrágios. O sistema de votação,
desenvolvido pelo NPD, vem
sendo usado, desde 1995, nas
consultas para Reitor e Diretor
de Centros e Faculdades. Sua
utilização foi decidida, por una-
nimidade, em reunião da Comis-
são Eleitoral Central, da qual
participaram os presidentes das
Comissões Setoriais, represen-
tantes de ambas as chapas, bem
assim do TRE/CE e do NPD.

Por solicitação da CEC e
com o propósito de investigar se
o sistema de votação eletrônica
da UFC é seguro, inviolável e
preserva o sigilo do voto, a Uni-
versidade contratou os serviços
de uma auditoria externa, que já
está sendo feita pelo Centro de
Estudos e Sistemas Avançados
do Recife, vinculado à Univer-
sidade Federal de Pernambuco.
Segundo o Reitor Luís Carlos
Uchoa Saunders, a UFC pro-
curou auditores idôneos, em
outro Estado, a fim de garantir
total isenção e confiabilidade.
Os técnicos acompanharão
todo o processo.

PESO DIFERENCIADO -
De acordo com a Resolução no
04/Consuni/2007, que estabeleceu
as normas da consulta, prevalece-
rá o peso de 70% para os votos
do corpo docente, 15% para os
técnico-administrativos e 15% para
os estudantes, adotando-se, em
relação a cada segmento, o fator
de presença. Esse dispositivo obe-
dece a legislação federal: a Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) estabe-
lece, em seu Art. 56, Parágrafo
único, que “em qualquer caso, os
docentes ocuparão setenta por
cento dos assentos em cada ór-
gão colegiado e comissão, inclu-
sive nos que tratarem da elabora-
ção e modificações estatutárias e
regimentais, bem como da esco-
lha de dirigentes”.

O Conselho Universitário voltará
a reunir-se no dia 2 de abril, com a
missão de, a partir do resultado da
consulta, elaborar as listas tríplices
para escolha do Reitor e Vice-Rei-
tor que irão conduzir a Universi-
dade no quadriênio 2007/2011. A
decisão final caberá ao Presidente
da República, não havendo data
pré-estabelecida para a comunica-
ção de sua escolha.

(A lista das seções eleitorais fi-
cará disponível no portal da Uni-
versidade, www.ufc.br, onde es-
tão outras informações sobre a
consulta à comunidade.)

 Encontro de Iniciação à Pesquisa
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

está com inscrições abertas, até 20 de abril, para
o XXVI Encontro de Iniciação à Pesquisa, que
será realizado de 14 a 15 de junho. A inscrição é
feita, exclusivamente, por via eletrônica, no ende-
reço www.encontroic.ufc.br, link “Inscrições”.
Mais informações pelo fone 3366.9945.

HUWC ultrapassa 200 transplantes


