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Presidente de Cabo Verde recebe hoje o

título de Doutor Honoris Causa da UFC

Assumiu a Chefia do Gabinete do
Reitor, interinamente, o Prof. João
Arruda Pontes, que acumulará o
cargo com o de Pró-Reitor de As-
suntos Estudantis. O titular da Che-
fia do Gabinete, Prof. Souto Paulino,
continua recuperando-se do feri-
mento a bala, que sofreu durante ten-
tativa de assalto, no último dia 6.

Prossegue, em todo o Sistema
de Bibliotecas da UFC, a campa-
nha “Cuide do Livro, Preserve o
Saber”. O lançamento ocorreu dia
12, na Biblioteca da Física. O ob-
jetivo é difundir cuidados simples a
serem adotados no manuseio dos
livros, a fim de retardar o processo
de desgaste dos exemplares.

A Universidade Federal do
Ceará entrega nesta terça-feira

o título de Doutor Honoris Cau-

sa ao Presidente de Cabo Ver-
de, Pedro de Verona Rodrigues

Pires. A solenidade acontece às

19h30min, no Auditório da Rei-
toria. A outorga do título é um

reconhecimento ao papel do Dr.

Pedro Pires, considerado o Pai
da Democracia cabo-verdiana,

para a intensificação da coope-

ração entre a UFC e seu país.
A UFC foi uma das institui-

ções escolhidas pelo MEC para

colaborar na criação da primei-

 Cuide do Livro

UFC-Fax no 500 - a Universidade se comunica

 Chefia do Gabinete

O UFC-Fax chega hoje a
sua 500 edição. Este informati-
vo semanal, editado pela
Coordenadoria de Comunica-
ção Social desde abril de 1996,
ininterruptamente, é distribuído
via fax e e-mail para toda a Uni-
versidade, imprensa local e des-
tinatários em outros Estados.

O boletim sai às segundas-
feiras, informando, principal-
mente, sobre o que vai aconte-
cer na UFC naquela semana. O
estilo é conciso e as informa-
ções, objetivas.

Em vários departamentos e
instâncias administrativas da
Universidade, o UFC-Fax é re-
produzido, distribuído entre pro-
fessores e servidores técnico-
administrativos ou fixado em
flanelógrafos, nos locais mais fre-
qüentados pelos estudantes.

 Projeto Acessibilidade
O Projeto Acessibilidade e In-

clusão, da Faculdade de Educação,
está com vagas abertas. Destina-
se a pessoas com deficiência visu-
al, que são treinadas no uso de com-
putadores com o auxílio do Dosvox.
Financiado pelo MEC, o Projeto é
coordenado pela Profa Ana Karina
Morais de Lira.

 Auditoria externa
Já estão em Fortaleza os audi-

tores do Centro de Estudos e Sis-
temas Avançados do Recife que
acompanharão o processo de vo-
tação e apuração da consulta para
a escolha dos futuros Reitor e Vice-
Reitor da UFC. O administrador de
dados Matheus Mendonça e o en-
genheiro de sistemas Sílvio Cortez
já visitaram o Núcleo de Pro-
cessamento de Dados - NPD/UFC,
tendo tido acesso às informações
necessárias para  fazer uma análise
de todo o sistema.

ra universidade pública de Cabo
Verde, instalada no final do ano

passado. Antes disso, a Univer-

sidade cearense já recebia um
grande número de alunos cabo-

verdianos, em seus cursos de

graduação e pós-graduação.
Recentemente, a UFC assinou

convênio com a Fundação Ale-

xandre de Gusmão, vinculada ao
Ministério das Relações Exterio-

res, para sediar o Centro de Es-

tudos Brasil-Cabo Verde, que
deverá incentivar a produção de

estudos acadêmicos com temas

ligados a Cabo Verde.

O UFC-Fax é um dos ins-
trumentos utilizados para pro-
mover a comunicação na Uni-
versidade e que incluem o Jor-

nal da UFC, a revista Univer-

sidade Pública e a Rádio Uni-
versitária. Lamentavelmente, ain-
da há setores onde a necessida-
de de comunicação é ignorada.
Segundo o Coordenador de
Comunicação, jornalista Italo
Gurgel, “as pessoas que recla-
mam de que a Universidade não
se comunica são, geralmente, as
que não procuram informar so-
bre o que se passa em seu pró-
prio Departamento e que des-
cartam - sem ter lido - nosso bo-
letim, jornal e revista”.

Afora as 500 edições regu-
lares, o UFC-Fax também cir-
culou, nos últimos 11 anos, em
dezenas de edições extras.


