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Encontros Literários

 O Curso de Ciências Econômicas 
do Campus da UFC em Sobral 
realiza o Curso de Extensão em 
Economia da Família. As aulas 
acontecem às quintas-feiras e são 
abertas à comunidade.  Informações: 
(88) 3613.2829.

Até quarta-feira (3) ou até o 
preenchimento das 140 vagas, 
estão abertas inscrições para os 
Encontros Literários 2008.2. O tema 
geral é “Geração 60 na Literatura 
Brasileira: 40 anos do Grupo SIN 
(1968-2008)”. Alunos dos cursos 
de Letras de qualquer instituição e 
interessados em Literatura podem 
inscrever-se na Secretaria do 
Departamento de Letras da UFC, no 
Centro de Humanidades I - Benfica. 
Contato: 3366.7617.    

 Agenda de viagens

O Conselho Universitário 
da Universidade Federal do 
Ceará enviou ao Ministério da 
Educação, na última sexta-feira, 
a  lista tríplice para indicação do 
novo Reitor da UFC. Encabeça 
a lista, o nome do Prof. Jesualdo 
Farias, que obteve 26 votos 
dos 30 conselheiros presentes 
à reunião no último dia 25. 
Ele já havia alcançado 89,28% 
dos votos na consulta feita 
à comunidade universitária 
(alunos, professores e técnico-
administrativos), no dia 20.

Os outros nomes da lista a 
ser submetida ao Presidente 
da República, a quem cabe 
indicar o novo Reitor, são o do 
Pró-Reitor de Administração, 

Enviada a Brasília lista tríplice para Reitor

 Economia da família

O Reitor em exercício, Prof. 
Jesualdo Farias, viaja amanhã a 
Brasília, onde tem audiência, na 
Sesu/MEC, sobre questões da  
expansão (vagas e obras nos campi 
da UFC no Interior) e recursos para 
execução do Reuni. Ele irá também 
para a posse do Ministro César Asfor 
Rocha na Presidência do Superior 
Tribunal de Justiça. De volta na 
quinta-feira, o Prof. Jesualdo vai 
ao Cariri anunciar novas vagas 
para professor e  discutir o projeto 
pedagógico dos cursos daquele 
campus.  

Programa UFC TV
Domingo - 12h30min

Reprise: Segunda, 18h
TV Ceará - Canal 5

Prof. Luís Carlos Saunders, e o 
do Prof. Álvaro Melo, Diretor da 
Faculdade de Direito.

A previsão é de que dentro 
de 30 a 45 dias, o Presidente 
Lula se pronuncie acerca da 
indicação. Com a publicação 
do decreto de nomeação, o 
Ministro da Educação, Fernando 
Haddad, dará posse ao Reitor em 
Brasília. Como terceira etapa do 
processo, haverá, em Fortaleza, 
a transmissão de cargo, em 
solenidade na Concha Acústica 
da Reitoria.

Com a morte do Reitor Ícaro 
Moreira, o Prof.  Luís Carlos, Pró-
Reitor mais antigo no magistério 
da UFC, fará a transmissão do 
cargo.

O Reitor em exercício, Jesualdo 
Farias, recebeu na última quarta-
feira (27) a comissão que trata da 
saúde suplementar do servidor da 
UFC, assim como representantes 
da ADUFC e Sintufce.

Na ocasião, tratou-se da 
implantação do sistema de 
reembolso do auxílio-saúde, 
conforme determinam o Decreto 
n°  4978/04 e a Portaria n° 01/07, 
que prevêem a assistência à 
saúde suplementar do servidor 
ativo, inativo, seus dependentes 
e pensionistas.

Os servidores da UFC receberão 
carta da Superintendência de 
Recursos Humanos (SRH) 
informando sobre como devem 
proceder para receber o benefício, 
junto com a solicitação do 

auxílio-saúde, que irão preencher, 
anexar a documentação e entregar 
à Central de Atendimento da SRH 
para dar abertura no processo. 
O ressarcimento do benefício 
só poderá ocorrer se o servidor 
possuir plano de saúde.Por  
isso, os que ainda não o têm 
devem procurar  as entidades 
representantivas de docentes ou 
servidores ou a operadora de 
plano que desejarem para terem 
direito ao benefício. 

A intenção da SRH é pagar os 
meses relativos a agosto e setembro 
no contracheque de setembro. O 
retroativo a janeiro está previsto 
para ser pago no contracheque de 
outubro. O valor do auxílio é de 
R$ 50,00 mensais por servidor e 
cada um dos dependentes.

Servidores poderão solicitar auxílio-saúde


