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UFC é campeã nacional do ENADE
A instituição com melhor de-

sempenho no ENADE-2006,
em todo o País, foi a Universi-
dade Federal do Ceará. Três de
seus cursos obtiveram o concei-
to máximo (5). Os resultados da
avaliação foram divulgados, dia
31, pelo INEP/MEC.

Apenas 0,79% dos 5.701
cursos avaliados tiveram nota
máxima nas duas aferições fei-
tas pelo INEP - o próprio con-
ceito ENADE, que considera o
desempenho de ingressantes e
concluintes nos cursos, e o IDD,
que avalia o quanto de conheci-
mento os cursos agregam a seus
alunos. No caso da UFC, os três
cursos com nota máxima (Ad-
ministração, Secretariado Exe-
cutivo e Ciências Contábeis)
conquistaram o conceito 5 em
ambas as categorias.

Sexta-feira passada, o Rei-
tor Luís Carlos Saunders enviou
mensagem à Diretoria da
FEAAC, extensiva às Coorde-
nações dos três cursos, congra-
tulando-se pelo êxito de seus
alunos.

A UFC vem investindo for-
temente, nos últimos anos, na
qualidade do ensino. Com o au-
mento das receitas (que foi de
66%, entre 2003  e 2006, nos
recursos destinados às IFES
pelo Governo federal), a Uni-
versidade melhorou as instala-
ções físicas nos diversos centros
e faculdades e procurou suprir
outras carências. O corpo do-
cente foi enriquecido com a
contratação de um grande nú-
mero de doutores, ao mesmo
tempo em que a Universidade
recebeu milhões de reais em no-
vos equipamentos.

 Software Livre
“Cultura hacker e inclusão digital”

é o tema da III Semana de Software
Livre da UFC, a se realizar de 6 a 9
de junho. Informações completas no
site www.sesol.ufc.br, onde os inte-
ressados poderão inscrever-se.

 Casas de Cultura
Os servidores docentes e técnico-

administrativos da UFC poderão soli-
citar vagas nas Casas de Cultura Es-
trangeira. O prazo vai de 11 a 15 do
corrente mês e o resultado das solici-
tações sai dia 6 de julho. Mais infor-
mações pelo fone 3366.7606.

Ministro preside
amanhã a posse
do Prof. Ícaro

Realiza-se amanhã, dia 5, às 10h,
no Ministério da Educação, a pos-
se do Prof. Ícaro de Sousa Moreira
no cargo de Reitor da Universida-
de Federal do Ceará. A solenidade
será presidida pelo Ministro
Fernando Haddad, e contará com
a presença de autoridades univer-
sitárias, representantes da bancada
cearense em Brasília e amigos do
Prof. Ícaro.

No próximo dia 22, na Concha
Acústica, o Reitor Luís Carlos
Saunders transmite o cargo a seu
sucessor. A programação começa
às 19h30min, com apresentação da
Orquestra Sinfônica Jovem UFC/
SESI. Após receber o cargo, o
Prof. Ícaro dá posse ao Vice-Rei-
tor, Prof. Jesualdo Pereira Farias.

Já no dia 25, o novo Reitor apre-
sentará oficialmente à comunidade
a equipe que o acompanhará em sua
gestão. Os nomes dos pró-reitores
serão submetidos, em seguida, a
apreciação pelo Conselho Univer-
sitário.

Sem medo de avaliação

Com o desempenho dos alu-
nos da FEAAC no ENADE-
2006, o argumento de “univer-
sidade sucateada”, tão ao gos-
to dos inimigos da universida-
de pública, fica estremecido.
Apesar dos problemas que as
IFES brasileiras enfrentam, é
nelas que mora a qualidade.
Sempre foi assim e, para
comprová-lo, basta que se faça
uma avaliação externa.

Esta é uma instituição pú-
blica e precisa ser avaliada. O
ENADE pode ser imperfeito,
mas é legítimo: trata-se de um
mecanismo de controle ao qual
a sociedade tem direito. Os
estudantes que enfrentaram o
Exame sem medo e com seri-
edade deram um retorno posi-
tivo à Universidade que tanto
investe em sua formação. E
terminaram valorizando o pró-
prio diploma.

 Italo Gurgel - Jornalista

Oito cursos avaliados

São os seguintes os resulta-
dos obtidos pelos cursos de gra-
duação submetidos a avaliação
na UFC (a primeira nota cor-
responde ao ENADE, a segun-
da, ao IDD):
> Administração - 5 e 5
> Biblioteconomia - 4 e 3
> Ciências Contábeis - 5 e 5
> Comunicação Social (Jorna-
lismo) - 1 e 4
> Comunicação Social (Publici-
dade e Propaganda) - 2 e 4
> Estilismo e Moda - 4 e 2
> Psicologia - 3 e 4
> Secretariado Executivo - 5 e 5


