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Escolha do Reitor cabe agora ao Presidente
O Conselho Universitário

(Consuni) definiu, no último dia
2, as listas tríplices para escolha
dos futuros Reitor e Vice-Rei-
tor da Universidade Federal do
Ceará. Elas são encabeçadas
pelo Prof. Ícaro de Sousa
Moreira e Jesualdo Pereira Fa-
rias, que venceram, com 76%
dos votos ponderados, a con-
sulta à comunidade universitária,
realizada no último dia 28 de
março.

A indicação dos novos
gestores, que irão conduzir a
UFC no quadriênio 2007/2011,
cabe ao Presidente da Repúbli-
ca. Não há data prevista para a
manifestação do Presidente
Lula, mas tão logo isso ocorra,
a Universidade iniciará, junto ao
MEC, os preparativos objeti-
vando a transição administrati-
va. Atualmente, responde pela
Reitoria o Prof. Luís Carlos
Uchôa Saunders, nomeado Rei-

O Conselho Universitário
aprovou a concessão do título
de Professor Honoris Causa da
UFC ao Prof. Dominique De-
peyre, da École Centrale de Pa-
ris, França. Ele foi o mentor e
principal responsável pela cria-
ção do Programa Duplo Diplo-
ma, envolvendo seis universida-
des brasileiras e a rede de Es-
colas Centrais francesas. A
UFC foi pioneira nesse Progra-
ma em todo o Hemisfério Sul e,
desde o ano 2000, mais de 50
alunos cearenses participaram
do Duplo Diploma.

Honoris Causa para
Dominique Depeyre

 Eleições 2006
Estão abertas, no Depto de Ci-

ências Sociais, as inscrições para o
Seminário Eleições 2006: Cenários
e Personagens, que ocorrerá nos
próximos dias 12 e 13, no Auditó-
rio Luiz Gonzaga, no Benfica. Con-
fira a programação no portal da
Universidade (www.ufc.br).

 Sexta com Estilo
O Laboratório de Estilo, empre-

sa-junior do Curso de Estilismo e
Moda da UFC, realiza dia 13 o
workshop Sexta com Estilo. O
designer Cásio Caldas, convidado
especial, coordenará uma oficina de
calçados com utilização de materi-
ais alternativos.

 Curso Paulo Freire
O Curso Paulo Freire, projeto

de extensão que prepara estudan-
tes oriundos da escola pública para
o vestibular, oferece uma vaga para
professor de Literatura. Inscrições
abertas até o dia 11. Informações
com Rosa Costa, fone 8845.0222.

tor pro tempore no dia 2 de fe-
vereiro do corrente ano.

É a seguinte a composição
das listas tríplices:

Para Reitor - Ícaro de Sou-
sa Moreira (que recebeu vota-
ção unânime), Luiz Antonio
Maciel de Paula e Odorico de
Moraes Filho;

Para Vice-Reitor: Jesualdo
Pereira Farias (também com a
unanimidade dos votos), Neiva
Francinely Cunha Vieira e Naiula
Monteiro Pessoa.

Os professores Ana Iório
Dias e Ricardo José Soares Pon-
tes, que formavam a segunda
chapa submetida à consulta do
dia 28, enviaram correspondên-
cia ao Consuni abrindo mão do
direito de terem seus nomes in-
cluídos no documento enviado
ao MEC. Dessa forma, a fim de
completar as listas, o Conselho
incluiu mais dois de seus mem-
bros em cada uma delas.

Honraria:

José Júlio da Ponte
O Prof. José Júlio da Pon-

te, professor emérito e livre
docente da cadeira de Fito-
patologia do Curso de Agro-
nomia da UFC, foi agracia-
do, pelo Presidente Luis
Inácio Lula da Silva, com a
comenda da Ordem Nacio-
nal do Mérito Científico. Essa
honraria, instituída em 1993,
é destinada a personalidades
nacionais e estrangeiras que se
distinguiram por relevantes
contribuições à Ciência e à
Tecnologia.

 Reforma política
O constitucionalista Paulo Bo-

navides abre o ciclo de palestras
sobre reforma política, a se realizar,
dia 20, na Escola de Magistratura.
O evento, com início às 17h, é gra-
tuito e válido como atividade com-
plementar para os alunos do Curso
de Direito da UFC.

 Bolsas de Extensão
A Pró-Reitoria de Extensão está

com inscrições abertas, até 20 de
abril, para bolsistas nos campi de
Sobral e do Cariri. As bolsas, no
valor de R$ 200, são destinadas a
estudantes que participam de pro-
gramas ou projetos cadastrados na
PREX. Mais informações no site:
www.prex.ufc.br


