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A Missa de Sétimo Dia do
falecimento do Reitor Ícaro
Moreira será celebrada nessa
quarta-feira, dia 23, às 19h30min,
na Catedral Metropolitana de
Fortaleza. O celebrante será o
Pe. Fabrício.

O corpo do Reitor da Univer-
sidade Federal do Ceará foi se-
pultado no último sábado, às 10h,
no cemitério Parque da Paz,
após a Missa de Corpo Presen-
te, rezada no Salão Nobre da Rei-
toria, onde o corpo foi velado por
um grande número de autorida-
des, amigos e familiares, profes-
sores, servidores técnico-admi-
nistrativos e alunos da UFC.

Ícaro Moreira foi vítima de
morte súbita, na madrugada da
última quinta-feira (17), em sua
casa na praia de Iparana. Déci-
mo-segundo Reitor da UFC, ele
havia assumido o cargo em ju-
nho de 2007. A posse em Brasília
ocorreu no dia 5 de junho e a

transmissão de cargo, no dia 22,
em solenidade na Concha Acústi-
ca da Reitoria.

Ele deixa viúva a Profa
 
Izaura

Cirino Nogueira Diógenes e ór-
fãos os filhos Ícaro Filho, Aline,
Lívia, Maria Isabel, Mateus e
Rodrigo. Ícaro Moreira nasceu em
23 de maio de 1952, em Campo
Maior (PI). Era graduado em Quí-
mica pela UFC (1976), com mes-
trado em Química Inorgânica pela
UFC e doutorado em Química
(Físico-Química) pela Universida-
de de São Paulo (1990). Realizou
estágio de Pós-Doutorado em
Bioinorgânica na Rutgers Uni-
versity, NJ-USA (1991-1992). Pro-
fessor titular da UFC, ocupou di-
versos cargos administrativos na
Universidade: Coordenador do
Curso de Química, Coordenador
do Programa de Pós-Graduação
em Química Inorgânica, Vice-Di-
retor do Centro de Ciências e
Vice-Reitor.

Missa de 7° Dia será nessa quarta-feira

Prof. Jesualdo Farias assume a Reitoria
O Estatuto da UFC, em seu

Artigo 24, parágrafo 1°, estabe-
lece que “em caso de vacância
do cargo de Reitor, o Vice-Rei-
tor assumirá o exercício do car-
go”. Assim, em cumprimento ao
Estatuto, o Vice-Reitor Jesualdo
Pereira Farias, hoje no exercício
da Reitoria, deverá ter sua no-
meação efetivada pelo MEC nos
próximos dias.

Jesualdo foi o companheiro de
chapa do Prof. Ícaro Moreira na

consulta à comunidade acadêmica
para escolha do dirigente máximo
da instituição, em março de 2007.
Tem graduação em Engenharia
Mecânica pela Universidade de
Fortaleza, mestrado e doutorado
em Engenharia Mecânica pela
Universidade Federal de Santa
Catarina  e especialização em Tra-
tamentos Térmicos de Ligas Me-
tálicas no Municipal Industrial
Research Institute - Nagoia/Japão.
É professor titular da UFC.

A Associação Nacional de Diri-
gentes de Instituições Federais de
Ensino Superior (ANDIFES) en-
viou, como representantes, aos fu-
nerais do Reitor Ícaro Moreira, os
reitores das universidades federais
do R. G. do Norte, José Ivanildo do
Rego e de Pernambuco, Amaro
Lins. O Prof. Manassés Fonteles,
Reitor da Universidade Mackenzie,
representou o Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras
(CRUB), enquanto o Ministério da
Educação esteve representado pela
Diretora de Desenvolvimento da
Rede de IFES, Ieda Costa Diniz.

Representação acadêmica

Normalidade administrativa
A UFC cumpriu luto oficial de três

dias, após a morte do Reitor Ícaro
Moreira. Nesta terça-feira, as ativi-
dades acadêmicas e administrativas
voltaram ao normal. Estão mantidos
todos os eventos programados nos
centros e faculdades, com exceção
daqueles de caráter festivo. A agen-
da do Prof. Jesualdo Farias prevê,
para as 11h da manhã de hoje, reu-
nião de pró-reitores e outros asses-
sores diretos. Às 14h30min, ele re-
cebe os diretores de centros e facul-
dades e dos campi do Interior. Para
quarta-feira está prevista audiência
com a Diretoria da ADUFC e, na
quinta-feira, o Reitor em exercício ini-
cia um calendário de visitas (já pro-
gramadas) às unidades acadêmicas,
por ocasião das reuniões de conse-
lhos. Dia 24, às 9h, ele irá à Facul-
dade de Farmácia, Odontologia e En-
fermagem e, dia 28, às 14h, ao Cen-
tro de Tecnologia.


