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Franceses visitam UFC

Está no ar o UFC TV

Domingo: 12h30min
Reprise 2a feira:  12h30min

TV Ceará - Canal 5

Seminário discute Reuni e inovações acadêmicas
O Reitor em exercício, Jesu-

aldo Pereira, segue hoje para

Natal/RN, onde participará do III

Seminário Nacional do Reuni, que

discutirá inovações acadêmicas,

reestruturação e impactos admi-

nistrativos. O evento possibilitará

Termina invasão; volta às aulas no Pici

O Reitor em exercício, Jesualdo
Farias, recebeu, em seu gabinete, os

professores José Eduardo de Cursi
e Didier Boncrey, do Instituto Naci-
onal de Ciências Aplicadas de

Rouen, França. Eles discutiram
acordos na área de flexibilização

curricular entre as duas instituições.

 Livros do Vestibular
Enquete realizada pela Coor-

denadoria de Concursos (CCV)
para escolha de dois dos 10 livros
indicados indicados para o Vestibu-

lar 2009 elegeu o romance “O en-
contro marcado”, de Fernando
Sabino, e a coletânea de contos “Fe-

licidade clandestina”, de Clarice
Lispector. Votaram, pela Internet,

61.260 pessoas.

 Festival de Cultura
Continuam abertas as inscrições

para o Festival UFC de Cultura -
Ecos de 68. O Festival de Música e
o Concurso de Poemas e Crônicas

inscreve até o dia 16. Já a Minima-
ratona recebe inscrições até o dia 23.
Os respectivos editais estão no site

www.festivalufcdecultura.ufc.br.

As polícias Federal e Militar

do Ceará deram cumprimento, na

manhã de sábado, dia 10, à or-

dem judicial que determinava a

reintegração de posse das áreas

invadidas no Campus do Pici. A

ação foi pacífica, sem resistên-

cia por parte dos invasores, que

na noite anterior se haviam reti-

rado dos terrenos da Universida-

de. Restabelecida a segurança,

estão sendo retomadas hoje, dia

12, as aulas e todas as demais

atividades no Campus.

Desde o início da invasão, no

dia 24 de abril, a UFC atuou no

sentido de garantir a segurança

do patrimônio público e a integri-

dade física de alunos, professo-

res e servidores técnico-adminis-

trativos. Negou-se a reconhecer

na ação violenta a expressão de

um movimento social e afastou

qualquer possibilidade de nego-

ciar com seus responsáveis.

Concretizada a evacuação das

áreas invadidas, a Reitoria da UFC

expediu nota informando sobre as

providências imediatas que lhe ca-

bia tomar e que incluem:

- Removerr o entulho deixa-

do pelos invasores e erguer, em

48 horas, uma cerca de proteção.

uma socialização de experiências

das universidades na implantação

do Reuni. Acompanham o Reitor

os professores Custódio Almeida,

Pró-Reitor de Graduação, e Cláu-

dio Marques, Coordenador de Pla-

nejamento dessa Pró-Reitoria.

Para essa tarefa, a Reitoria soli-

citou proteção das polícias Fede-

ral e Militar;

- Reerguer o muro em todo o

perímetro onde se concentrou a in-

vasão (cerca de 2 Km foram der-

rubados, devendo ser substituídos

por uma estrutura de concreto, o

que levará, aproximadamente, 90

dias);

- Levantar, com exatidão, o

montante dos prejuízos materiais,

que ascendem, segundo cálculos

preliminares, a R$ 1,5 milhão;

- Colaborar com a Polícia Fe-

deral nas investigações e, uma vez

apurados os danos, cobrar judici-

almente, dos responsáveis, o res-

sarcimento total dos prejuízos cau-

sados à Universidade;

- Abrir sindicância interna com

relação a eventual envolvimento

de pessoas dos quadros da UFC,

ou de empresas terceirizadas, no

episódio;

- Elaborar proposta de reposi-

ção das aulas dos cursos prejudi-

cados, a partir de entendimentos

entre a Pró-Reitoria de Gradua-

ção e os diretores de Centros;

- Avaliar os danos causados ao

Cedefam, objetivando sua reabertu-

ra no mais breve espaço de tempo.

 Medicina homenageia
A Faculdade de Medicina faz

hoje a entrega da Medalha Jurandir
Picanço, em homenagem a perso-

nalidades médicas do Ceará. O
evento se insere nas comemorações
dos 60 anos da Faculdade.


