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Ícaro e Jesualdo recebem 76% dos votos:

Consuni define hoje a lista tríplice
O Conselho Universitário -

Consuni reúne-se nesta segun-
da-feira, 2, para elaborar a lista
tríplice de onde sairão os futu-
ros Reitor e Vice-Reitor da Uni-
versidade Federal do Ceará. A
lista será encaminhada imedia-
tamente ao Ministério da Edu-
cação, cabendo a escolha final
ao Presidente da República, que
não tem data prevista para se
manifestar.

A chapa formada pelos pro-
fessores Ícaro de Sousa Moreira
e Jesualdo Farias  venceu nos
três segmentos, totalizando 76%
dos votos ponderados - 572,73,
contra 180,29 dados aos pro-
fessores Ana Iório e Ricardo
Pontes.

O cálculo dos votos ponde-
rados leva em consideração o
fator de abstenção, assim como
o peso dos sufrágios de cada ca-
tegoria, que é de 70% para os
professores, 15% para os ser-
vidores técnico-administrativos
e 15% para os estudantes. (Os

O Conselho Universitário, tal
como acontecera, na semana
anterior, no CEPE, aprovou,
sexta-feira passada, a criação
de 10 novos cursos de pós-gra-
duação stricto sensu na UFC.
São eles: doutorados em Ciên-
cias Marinhas Tropicais, Enge-
nharia Agrícola e de Bios-siste-
mas, Engenharia Química e Saú-
de Coletiva; mestrados em Ci-
ências da Saúde, Ciências Mé-
dicas, Comunicação Social, En-

UFC cria 10 novos cursos de pós-graduação

números globais da consulta,
apurados pela Comissão Eleito-
ral Central, assim como a avali-
ação técnica do processo, feita
pelo Diretor do Núcleo de
Processamento de Dados, Ja-
vam de Castro Machado, estão
disponíveis no portal da Univer-
sidade: www.ufc.br

Em sua mensagem de agra-
decimento à comunidade, o Prof.
Ícaro Moreira comenta que a
consulta “transcorreu de manei-
ra transparente, ensejando oca-
siões para o debate e suscitan-
do, a partir daí, oportuno repas-
se de nossos problemas, virtu-
des e expectativas”. Ele assinala
que a presença de Ana Iório e
Ricardo Pontes na contenda foi
muito enriquecedora e manifes-
ta a certeza de que foi dado
“mais um passo rumo à Univer-
sidade amadurecida, consolida-
da, aquela que aprendeu a su-
perar diferenças e reconhecer a
diversidade, sempre apostando
no consenso”.

 Cadastro de Docentes
O Ministério da Educação, atra-

vés do INEP, está elaborando o
perfil dos docentes das instituições
brasileiras de ensino superior. Para
isso criou o Sistema de Cadastro de
Docentes, inserido no SINAES.
Todos os professores de universi-
dades devem atualizar seus dados
cadastrais, de modo que o INEP
possa utilizá-los em seu estudo, bem
como indicá-los para compor ban-
cos de especialistas, avaliações
institucionais e de cursos, dentre
outros fins. Na UFC, o Prof.
Wagner Andriola, Pesquisador
Institucional, é o interlocutor entre
a instituição e o INEP. Eventuais
dificuldades de acesso ao cadastro
devem ser dirimidas com ele, atra-
vés do fone 3366.7348 ou pelo e-
mail w_andriola@ufc.br. A data li-
mite para a atualização dos dados é
o próximo dia 20 de abril.

 Energia solar
Fortaleza vai sediar, no período

de 8 a 11 deste mês, o I Congresso
Brasileiro de Energia Solar, promo-
vido pela Associação Brasileira de
Energia Solar, com apoio da UFC,
CEFET-CE, Unifor e UECe. A co-
missão organizadora local é coor-
denada pelo Prof. Paulo César
Marques de Carvalho, do Depar-
tamento de Energia Elétrica da
UFC. Mais informações pelo fone
3366.9921.

 Monitores de Psicologia
O Curso de Psicologia da UFC

em Sobral está com inscrições aber-
tas, até 9 de abril, para Monitoria.
Podem inscrever-se estudantes re-
gularmente inscritos, que possuam
IRA igual ou superior a 7,0. As ins-
crições estão sendo feitas na Coor-
denação do Curso, das 14h às 16h.

genharia Civil - Estruturas e
Construção Civil e Ensino de
Ciências e Matemática (profis-
sional), além de um programa de
mestrado e doutorado em Eco-
logia e Recursos Naturais.

A UFC reúne hoje um dos
mais importantes conjuntos de
programas de pós-graduação da
Universidade brasileira (44 cur-
sos de mestrado e 18 de douto-
rado), onde atuam nada menos
de 850 professores-doutores.


