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O Conselho Universitário da 
Universidade Federal do Ceará 
se reúne hoje (25), às 10 h, com a 
missão de elaborar a lista tríplice 
a ser enviada a Brasília para 
indicação do novo Reitor, pelo 
Presidente da República. 

Na consulta feita à comu-
nidade universitária, o vencedor 
foi o Prof. Jesualdo Farias, com 
89,28% dos votos válidos. Em 
segundo lugar ficou o Prof. 
José Carlos Parente de Oliveira 
(8,77%) , seguido do Prof. Benito 
Moreira de Azevedo (1,95%).

Novo Reitor: Consuni elabora lista tríplice  

 

Começa amanhã, no Theatro 
José de Alencar, o I Ciclo 
Internacional de Diálogos em 
Antropologia e Imagem. O 
encontro prossegue até o dia 
29 de agosto. Palestrantes de 
universidades do Brasil e exterior 
e produtotes de imagens  irão 
ex-por e discutir  produções 
em fotografia, vídeo e outras 
expressões  imagét icas .  A 
promoção é do Laboratório de 
Antropologia e Imagem da UFC,  
A curadoria é da Coordenadora 
do LAI, Profa  Peregrina Capelo. 
Contatos pelo fone 3366.7422.

O aluno José Eudes Arrais 
Barroso Gomes, do Curso de 
História , teve sua monografia pre-
miada como a melhor apresentada 
na V Semana de Humanidades da 
UFC. Em solenidade no Centro de 
Humanidades, na sexta-feira (22), 
ele recebeu um microcomputador 
e terá o trabalho publicado pelas 
Edições UFC. A monografia 
é intitulada “Um escandaloso 
theatro de horrores - A capitania do 
Ceará sob o espectro da violência 
(sec. XVII)”.

A votação obedeceu ao que 
determina a Lei de Diretrizes e 
Bases, que estabelece um coe-
ficiente de 70% para o voto dos 
professores, 15% para o dos 
estudantes e 15% para o dos 
servidores técnico-administrati-
vos. O resultado é o “voto pon-
derado”, que leva em conta, 
também, o índice de participação 
de cada segmento. O Prof. 
Jesualdo, o mais votado nos três 
segmentos, reassumiu sexta-feira 
a Reitoria, de onde se afastara para 
disputar o cargo.

Antropologia e imagem

FEAAC ganha terreno para ampliar instalações

Ilíada Damasceno Pereira,  
aluna do Curso de Comunicação 
Social / Publicidade e Pro-
paganda da UFC,  teve seu 
projeto de conclusão de curso 
selecionado pelo Programa 
InFormação. Ela ganhará bolsa 
da Agência de Notícias dos 
Direitos da Infância (ANDI). O 
tema do trabalho é  “A infância e 
suas relações com o consumo na 
perspectiva de publicitários cea-
renses”. Dos 51 inscritos em todo 
País, sete foram selecionados.

Infância e consumo Monografia premiada

A Coordenadoria Geral das 
Ca-sas de Cultura inscreve, de 
27 a 29 deste mês, candidatos 
à vaga de professor substituto 
de Língua Fran-cesa. O regime 
de trabalho é de 20h semanais. 
Podem inscreverse graduados em 
Letras com habilitação específica. 
O edital está no site www.ufc.br, 

Professor de francês

O Núcleo Cearense de Estudos 
e Pesquisa sobre Criança da UFC 
inscreve até o dia 29, para o 
curso Fundamentos Básicos 
sobre a Criança e o Adolescente. 
Informações: 3366.7730.

Semana de Psicologia
Começa amanhã e prossegue 

até o dia 29, no Campus do 
Benfica, a XXIII Semana de 
Psicologia,  que discutirá a 
formação do psicólogo no Ceará. 
Informações no endereço: www.
semanadepsicologiaufc.org

A Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária, Conta-
bilidade e Secretariado (FEAAC) 
ganhou terreno para  ampliar 
suas instalações. A escritura do 
imóvel foi assinada na tarde de 
sexta-feira, 22, pelo Reitor em 
Exercício, Prof. Jesualdo Farias. 
Situado entre as ruas Marechal 
Deodoro e Confúcio Pamplona, 

no Benfica, o terreno fica próximo 
ao atual prédio da FEAAC, o que 
facilitará o deslocamento dos 
alunos para as novas instalações. 
O terreno, de 2.289,4 m², foi 
ad-quirido por R$ 970 mil, com 
recurso do Tesouro Nacional. 
Jesualdo Farias disse que essa era 
uma dívida histórica da UFC para 
com a FEAAC.

Criança em pauta


