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Sucessão: Icaro toma posse dia 5
O Prof. Icaro de Sousa

Moreira, já nomeado pelo Pre-
sidente da República para ocu-
par a Reitoria da Universidade
Federal do Ceará, no qua-
driênio 2007/2011, tomará pos-
se, em Brasília, no próximo dia
5 de junho. A solenidade está
marcada para as 10h, na Sala
de Cristal do Ministério da Edu-
cação, em Brasília.

A transmissão do cargo ao
novo Reitor acontecerá no dia
22, às 20h, na Concha Acústica
da Reitoria. Na ocasião, o Prof.
Ícaro recebe o cargo, das mãos
do Reitor Luís Carlos Uchoa
Saunders e em seguida empossa
o Vice-Reitor, Prof. Jesualdo

 Prêmio BNB
A jornalista Fátima Leite, da Rá-

dio Universitária, ganhou o Prêmio
BNB, em nível estadual, com a maté-
ria “Sonho do Microcrético”. O tema
central do concurso foi “O papel do
crédito no desenvovimento de micro
e pequenas empresas nordestinas”.

Pereira Farias.
Icaro será o 12o Reitor da

UFC, seqüenciando uma gale-
ria iniciada pelo Prof. Antônio
Martins Filho, que ocupou o car-
go de 1955 a 1967. Seguiram-
se: Fernando Leite (1967/1971),
Walter Cantídio (1971/1975),
Pedro Barroso (1975/1979),
Paulo Elpídio (1979/1983), José
Anchieta (1983/1987), Hélio
Leite (l987/1991), Antônio de
Albuquerque (1991/1995),
Roberto Cláudio (1995/2003),
René Barreira (2003/2006) e
Luís Carlos Saunders, que as-
sumiu, como Reitor pro tem-
pore, em 2007, após a reúncia
de seu antecessor.

US$ 2,75 milhões
em equipamentos

 Gestão nas organizações
O Prof. Omar Aktouf, da École

des Hautes Études Commerciales de
Montreal, Canadá, falará sobre “Os
modelos de ensino da gestão business

e as transformações nos valores das
organizações”. A palestra acontece
5a, dia 31, com início às 8h30min, no
auditório da Reitoria da UFC. A ini-
ciativa é do OTIUM e Núcleo de Psi-
cologia do Trabalho (Nutra), com
apoio da UFC e Unifor. Informações:
fone 3366.7735, e-mail: nutra@ufc.br

Os professores Cícero Marcos
Tavares Cruz e Otacílio da Mota
Almeida foram eleitos, respectiva-
mente, para a Chefia e Subchefia do
Departamento de Engenharia Elétri-
ca. A nova gestão, de dois anos, teve
início dia 23 do corrente.

 Engenharia Elétrica

 Ciência de Materiais
Estão abertas, até 29 de junho, as

inscrições para seleção ao Mestrado
em Engenharia e Ciência de Materi-
ais, que oferece 10 vagas. Informa-
ções pelo fone 3366.9619.

O Centro de Treinamnento e De-
senvolvimento (Cetrede) está com ins-
crições abertas para o curso de exten-
são em Direito Ambiental. O curso será
oferecido entre os dias 11 e 20 de ju-
nho. Informações: fone 3281.3277 ou
no site: www.cetrede.com.br

 Direito Ambiental

A UFC recebeu, da Secre-
taria de Ciência, Tecnologia e
Educação Superior do Ceará
(Secitece), doação de equipa-
mentos no valor de US$ 2,75
milhões. Essa primeira remessa
vai beneficar as áreas de Física,
teleinformática e Engenharia de
Materiais. Outra está sendo
aguardada, com equipamentos,
também, para a área de Saúde.

O material repassado à Uni-
versidade pela Secitece traz um
aporte necessário para o desen-
volvimento dos mais diferentes
produtos, que vão desde cos-
méticos até componentes para
plataformas orbitais. Os labora-
tórios da Física, através da pres-
tação de serviços,  arrecadam
recursos junto a diversas empre-
sas: Erickson, Siemens, HP,
IBM e Samsung, dentre outras.

América Latina
O Departamento de Histó-

ria da UFC realizará, de 4 a 6
de junho, o II Seminário de Gra-
duação sobre História da Amé-
rica Latina. A iniciativa é de
alunos e ex-alunos das discipli-
nas de História da América
Latina I e II. Inscrições até 31
de maio. Informações: fones
3366.7738 e 3366.7742.

Dilemas do médico
Como dar uma notícia gra-

ve ao paciente e à família dele?
Esta é uma das questões abor-
dadas no livro “Habilidades de
comunicação com pacientes e
familiares”, coletânea organi-
zada pelos professores Álvaro
Jorge M. Leite e João Macedo
C. Filho, da UFC, e Andrea
Caprava, da UECe. O lança-
mento está marcado para o
próximo dia 29, às 19h, na Sala
de Convivência da Reitoria.


