
   Nº 496 - 12.02.07

 Universidade Federal do Ceará Coordenadoria de Comunicação Social
UFC FAX

Para falar com a Coordenadoria:   E-mail: ufcinforma@yahoo.com.br - Tel. (85) 3366.7330 / 3366.7331
Coordenador: Jornalista Italo Gurgel (RP CE 00452 JP)

Sucessão na Reitoria:

Consulta é marcada para 28 de março

O site do Laboratório de Pesqui-
sa Multimeios da UFC (www.
multimeios.ufc.br), vinculado à Fa-
culdade de Educação, tem número
recorde de acessos na web. Ele apa-
rece no topo da lista do Google,
quando a palavra “multimeios” é bus-
cada, à frente de 684 mil endereços.

O Depto de Computação da UFC
está com inscrições abertas, até 28
de fevereiro, para o Curso de Espe-
cialização em Tecnologias da Infor-
mação, com ênfase em desenvolvi-
mento de softwares para a web. In-
formações: fones 3366.9843 e
3366.7603, site: www.lia.ufc.br/~eti

O Conselho Universitário
aprovou, por unanimidade, um
novo calendário para a consulta
que resultará na escolha do fu-
turo Reitor da UFC. Ficou de-
finido que os dias 27 e 28 de
fevereiro estarão reservados
para a inscrição de candidatu-
ras. A consulta será a 28 de
março e, no dia 2 de abril, o
Conselho reúne-se para elabo-
rar as listas tríplices dos postu-
lantes aos cargos de Reitor e
Vice-Reitor. Cabe a escolha fi-
nal ao Presidente da República.

O novo calendário substitui
aquele que havia sido votado no
a 16 de janeiro e que previa a
consulta para 2 de março. A es-
colha dessa data baseava-se na
norma segundo a qual a Univer-
sidade tem 60 dias para elabo-
rar as listas tríplices, após a re-
núncia dos titulares da Reitoria
e Vice-Reitoria. Isso obrigava a
que o processo eleitoral se de-
senvolvesse durante as férias.

Depois da votação pelo
Consuni, o Prof. Luís Carlos
Uchôa Saunders, que assumiu a
Reitoria com a renúncia do Rei-
tor René Barreira e do Vice
Ícaro de Sousa Moreira, viajou

 Especialização

Computador de 100 dólares em teste na UFC

 Recorde de acessos

A Universidade Federal do
Ceará, através do Instituto UFC
Virtual, começou a testar o laptop

Mobilis, da empresa indiana
Encore. Além deste, outros três
modelos de baixo custo passarão
por testes, em outras universida-
des, dentro do projeto-piloto do

 Novo Diretor

 Professor assistente
Foram reabertas, até 27 de fe-

vereiro, as inscrições para o concur-
so público de professor assistente da
UFC. A vaga, no Depto de Mate-
mática, é para o setor de estudo Ál-
gebra. O candidato deve ter, no mí-
nimo, o grau de mestre. Informações
na SRH, fone 3366.7407.

O Pró-Reitor de Assuntos Estu-
dantis, Prof. João Arruda Ponte, é o
novo Diretor do Campus da UFC no
Cariri. Substitui o Prof. Luís Carlos
Saunders, nomeado Reitor pro tem-
pore no último dia 2.

a Brasília para apresentar ao
MEC, pessoalmente, as dificul-
dades que as circunstâncias e
as próprias normas da Univer-
sidade trouxeram, levando a um
processo sucessório no período
de recesso. A pedido da Secre-
taria de Ensino Superior, a
Consultoria Jurídica do MEC
examinou o caso, emitindo pa-
recer segundo o qual somente
a partir da nomeação do Prof.
Luís Carlos, pelo Presidente da
República, é que se deveria
contar o prazo de 60 dias.

A designação de Luís Carlos
Saunders como Reitor pro
tempore saiu publicada, no “Di-
ário Oficial da União”, edição de
2 de fevereiro. À luz dessa pu-
blicação é que o Consuni rede-
finiu a data da consulta. Em seu
parecer, apresentado ao Conse-
lho, o Pró-Reitor de Extensão,
Prof. Luis Antônio Maciel de
Paula, comenta: “Desta forma,
parece razoável que este Con-
selho aprove a realização da
consulta no dia 28 de março pró-
ximo, 23 dias após o início das
aulas, possibilitando a participa-
ção plena de toda a comunida-
de universitária”.

programa “Um computador por
aluno”, do Governo federal. O Di-
retor do UFC Virtual, Prof. Mauro
Pequeno, informou que, além de
realizar os testes para avaliar a ca-
pacidade e potencial do Mobilis,
o Instituto vai criar conteúdos para
utilização nas escolas.

 Crato faz doação
A Prefeitura do Crato fez doação

à UFC de um terreno de 161.040m2,
onde será construída a sede do Cen-
tro de Ciências Agrárias do Campus
do Cariri. Também funcionarão ali os
cursos das áreas de Cultura e Arte.
O Reitor Luís Carlos Saunders infor-
ma que agora a Universidade vai
proceder ao levantamento plani-
altimétrico e delimitação da área.


