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 Reitores em Portugal

Programa UFC TV
Domingo - 12h30min

Reprise: Segunda - 18h
TV Ceará - Canal 5

Universidade Federal do Ceará 
e Secretaria de Educação Básica 
do Ceará assinaram convênio 
para permitir a participação de 
ambas no edital do Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência. O PIBID 
oferece bolsas de iniciação à 
docência a alunos que se dediquem 
a estágio nas escolas públicas. 

A iniciativa é do Ministério 
da Educação e da Coordenação 

O Prof. Jesualdo Farias, que 
assume a Reitoria da UFC no 
próximo dia 23, está em Portugal, 
onde participa do IX Encontro de 
Reitores do Grupo de Tordesilhas. 
A programação acontece hoje (20) 
e amanhã, com a participação de 
representantes do Brasil, Espanha 
e Portugal. Na pauta, discussões 
no sentido de criar um programa 
de cooperação multilateral entre 
as universidades dos três países. 
A Coordenadora de Assuntos 
Internacionais da UFC, Profa 
Maria Elias Soares, também 
participa do encontro. 

 Semana da Computação 
O desafio da interiorização  do 

Ensino Superior em Computação e 
a importância do software livre são 
temas da I Semana de Engenharia da 
Computação, no Campus da UFC 
em Sobral. O evento acontece esta 
semana, com início dia 22. Entre os 
palestrantes está o ex-Secretário de 
Educação Superior do MEC, Nelson 
Maculan.    

A solenidade de transmissão de 
cargo ao Reitor da Universidade 
Federal do Ceará, Prof. Jesualdo 
Farias, será no próximo dia 23, às 
19h30min, na Concha Acústica. 
Ele recebe o cargo do Pró-Reitor 
de Administração, no exercício 
da Reitoria, Prof. Luis Carlos 
Saunders. O programa começa 
com apresentação da Orquestra 
Jovem UFC-Sesi. 

Às 20h, está prevista a entrada, 
na Concha Acústica, do cortejo 
liderado pelo Prof. Luís Carlos 
e formado por ex-reitores, pró-
reitores e demais integrantes 
da Administração Superior da 
UFC, além de representantes de  
institutições de Ensino Superior e 
outras autoridades convidadas.

 Após abrir oficialmente a 
solenidade, o Prof. Luís Carlos 

UFC e Seduc: convênio para formar professores
 Inscrições: Mestrado

O Mestrado Profissional em 
Políticas Públicas e Gestão da 
Educação Superior encerra as 
inscrições no próximo dia 31. O curso 
é voltado para servidores docentes e 
técnico-administrativos da UFC e de 
outras instituições. O edital está no 
site www.poleduc.ufc.br.

de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes). O 
projeto contempla licenciaturas  
de  Matemática, Física, Química, 
Biologia, Letras e Filosofia. O foco 
inicial são os liceus de Messejana 
e Conjunto Ceará. Para os dois 
primeiros anos, o total de recursos 
previstos é de R$ 1 milhão. A 
contrapartida do Estado é a infra-
estrutura para funcionamento do 
Pibid nas escolas. 

designa os ex-reitores para 
conduzirem o novo Reitor até a 
Concha Acústica. Em seguida, o 
Prof. Luís Carlos discursa e um 
servidor da Superintendência de 
Recursos Humanos lê a ata de 
transmissão de cargo. O Prof. 
Jesualdo recebe, então, as vestes 
talares - a samarra, sobrecapa curta 
usada por cima da beca; o capelo 
branco, chapéu privativo do Reitor; 
e o colar reitoral - enquanto a ce-
rimonialista explica o significado 
de cada peça. O branco, cor usada 
pelo Reitor, representa todas as 
áreas do conhecimento.

O Prof. Luís Carlos Saunders 
passa a presidência da solenidade 
para o novo Reitor, que profere 
seu discurso. Depois, os presentes 
cantam o Hino Nacional e a 
solenidade é encerrada. 

Transmissão do cargo de Reitor será dia 23

NPD inaugura central de atendimento 
O Núcleo de Processamento 

de Dados da UFC inaugurou sua 
central de atendimento telefônico. 
Agora as solicitções de consertos, 
solução de problemas na internet 

e outras dificuldades podem ser 
feitas pelo número 3366 9999. 
Até a próxima semana, o serviço 
estará também disponível no 
portal www.ufc.br .   


