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Vestibular para 3 cursos

Está no ar o UFC TV

Domingo: 12h30min.
Reprise segunda-feira:

12h30min
TV Ceará - Canal 5

Agronomia recebe homenagem na AL

O Reitor Jesualdo Farias re-
cebeu, sexta-feira passada, na
Reitoria, o Governador Cid Go-
mes, que veio trazer sua solidari-
edade à instituição e votos de pe-
sar pelo falecimento do Reitor
Ícaro Moreira, em 17 de abril. Cid
Gomes também falou do projeto

Governador traz solidariedade à UFC

Invasão no Campus: agressão continua

O Reitor em exercício da
UFC, Prof. Jesualdo Farias, par-
ticipou, na manhã de hoje, da ses-
são solene em que a Assembléia
Legislativa do Ceará homena-
geou a Escola de Agronomia, que
está completando 90 anos de sua
fundação. A iniciativa da home-
nagem foi dos deputados Roberto
Cláudio e Hermínio Rezende.

Em seu pronunciamento, o
Prof. Jesualdo alertou para os ris-

cos que corre a Universidade, com
a invasão do Campus do Pici. “Não
são apenas equipamentos valiosos
que estão vulneráveis, é sobretudo
a integridade física de nossos alu-
nos, professores e servidores téc-
nico-administrativos”, disse o Rei-
tor, prosseguindo: “E este é o moti-
vo pelo qual insisto, junto ao Poder
Legislativo, no sentido de apoiar os
esforços visando a uma solução
urgente para esse conflito.”

     A Diretoria e o Conselho Fiscal
do Sindicato dos Trabalhadores da
UFC (Sintufce) tomaram posse, dia
30, em solenidade no Auditório da
Reitoria. A cerimônia contou com a
presença do Reitor Jesualdo Farias,
pró-reitores e representação da As-
sociação dos Docentes (Adufc) e
Diretório Central dos Estudantes
(DCE). A direção foi eleita em 9 de
abril e a gestão se estende até 2011.

Posse do Sintufce

A Coordenadoria de Concursos
(CCV/UFC) divulgou edital de Ves-
tibular para o segundo semestre de
2008. São oferecidas 40 vagas no
Curso de Oceanografia, em Forta-
leza, 20 para o de Biblioteconomia -
Campus do Cariri e 15 vagas para o
de Sistema de Informação - Campus
de Quixadá. As inscrições vão até
18 de maio, somente pelo site
www.ccv.ufc.br.

Dez dias após ser expedida
ordem judicial para desocupação
do Campus do Pici, os invasores
que ali se instalaram, no dia 24
de abril, continuam mantendo
suas posições.

Desde o primeiro momento, a
UFC tomou providências visan-
do garantir a integridade física
das pessoas e a salvaguarda do
patrimônio material. Reiterada-
mente, solicitou proteção das for-
ças policiais e, na ausência de res-
posta positiva, iniciou contatos
com representações políticas e
autoridades estaduais e munici-
pais, enquanto mantinha a Pro-

curadoria Federal informada da
situação. A guarda patrimonial da
instituição mantém vigilância per-
manente nas proximidades dos lo-
cais invadidos.

O clima de violência acirrou-
se, mesmo após ter a Justiça de-
terminado prazo de 72 horas para
a desocupação. Em razão disso, o
Reitor Jesualdo Farias suspendeu
as aulas no período noturno, as-
sim como as atividades no pólo es-
portivo e no Cedefam, programa
de extensão que beneficia 4.500
famílias na comunidade vizinha.
Os prejuízos com o vandalismo já
se elevam a R$ 1,7 milhão.

do MEC para instalação, no Cea-
rá, da Universidade dos Países de
Língua Portuguesa e anunciou seu
propósito de enviar, a cada ano,
cinco estudantes cearenses para
cursar Engenharia Naval na Co-
réia do Sul, país que é líder mun-
dial nessa área.

 “Alfabetizar (se)”
Será lançado quinta-feira, 8, o li-

vro “Alfabetizar (se): O desafio de
ler, escrever e compreender o mun-
do”. Será às 19h, no Espaço Cultu-
ral da ADUFC. O livro foi organiza-
do pelos professores Inês Mamede,
Maria Mercedes Alvite, Maria Te-
resa Guimarães e Ozir Tesser, da
Faculdade de Educação da UFC, e
Rita Accioly Tesser, da UECe.


