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 Economia em debate

Seleção de professor

Bolsas na Espanha

Estão abertas, até o dia 31, ins-
crições para a seleção de professor
visitante brasileiro. A vaga é para o
setor de estudos Energias Renová-
veis, no Departamento de Engenha-
ria Mecânica e de Produção. Ou-
tras informações estão disponíveis
no portal: www.ufc.br, link “Concur-
sos e Editais”.

Estudantes interessados em estu-
dar na Espanha terão oportunidade
de obter informações sobre progra-
mas oficiais de bolsas durante mesa-
redonda agendada para as 17h desta
segunda-feira, no auditório da Biblio-
teca do Centro de Humanidades.

Finanças Públicas e os entraves
ao Crescimento Econômico são as-
suntos em pauta na Jornada
EconoPET e no Seminário de Con-
juntura, de 30 de outubro a 1° de
novembro, no auditório da Reitoria.
A promoção é do Programa de Edu-
cação Tutorial do Curso de Ciênci-
as Econômicas da UFC. Informa-
ções pelos telefones 3366.7822 /
3366.7830.

Teste de habilidade
A Coordenadoria de Concursos

(CCV) da UFC disponibilizou em
seu site - www.ccv.ufc.br - o resul-
tado do Teste de Habilidade Especí-
fica para candidatos ao Curso de Ar-
quitetura e Urbanismo. Dos 508 ins-
critos, 346 foram considerados ap-
tos a continuar concorrendo ao Ves-
tibular 2008. Os demais poderão
optar por outros cursos.

   Com a participação medi-
adora de personalidades da
política e do movimento do-
cente, a Administração Su-
perior da Universidade Federal
do Ceará e uma representação
de estudantes que ocuparam a
Reitoria no último dia 25
estiveram reunidas, na manhã
do domingo, 28, na Casa de
José de Alencar. Comprome-
tidos com os interesses maiores
da Universidade pública e
gratuita, nos apresentamos
abertos ao diálogo, de modo a
gerar condições para se buscar
um consenso que possa levar
ao fim imediato da ocupação.
Assim, a Reitoria da UFC
propôs aos estudantes:
   - Dar início a um novo ciclo
de debates sobre o Programa
de Apoio a Planos de Reestru-
turação e Expansão das Univer-
sidades Federais (Reuni), le-
vando em conta que essa é uma
proposta para cinco anos e
precisa, periodicamente, ser
discutida pela comunidade
universitária. Os debates se
realizarão em todos os centros
e faculdades de Fortaleza e dos
campi do Interior do Estado,
culminando com uma reunião do
Conselho Universitário, a 17 de
dezembro, com o objetivo de

Reitoria aberta ao diálogo
discutir o Reuni e suas formas de
encaminhamento.
   - Reapresentar ao Conselho
Universitário a proposta de
retirada da norma estatutária que
fixa em 70/15/15 a proporcio-
nalidade dos docentes, estudan-
tes e servidores técnico-adminis-
trativos, respectivamente, na
consulta para escolha de Reitor
e Vice-Reitor, de acordo com o
que constava na pauta da reunião
do Consuni do dia 19 de outubro.
  - Com o espírito desarmado,
buscando a retomada das ativi-
dades administrativas, no âmbito
da Reitoria e a tranqüilidade na
comunidade universitária, a
Administração Superior compro-
mete-se a não adotar qualquer
punição contra os estudantes
envolvidos na ocupação, caso
estes atendam de imediato à
ordem judicial e deixem o
gabinete do Reitor e outras
dependências da Reitoria.
   De nossa parte, continuamos
abertos ao diálogo e ao enten-
dimento, reafirmando nosso
compromisso de aprofundar o
processo democrático na UFC e
condenando quaisquer atos de
violência praticados no campus.

Fortaleza, 29.10.2007.

Ícaro de Sousa Moreira
Reitor


