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Operação Vaga Certa:

Não há indícios de fraude na UFC
Não existem evidências de

que o vestibular da Universida-
de Federal do Ceará tenha sido
fraudado pelo grupo que está
sob investigação da Polícia Fe-
deral, dentro da chamada Ope-
ração Vaga Certa. A informação
foi dada pelo Superintendente da
PF no Ceará, Manuel Trajano
Rodrigues Duailibe, que, quin-
ta-feira à tarde, recebeu em seu
gabinete o Reitor Luís Carlos
Uchoa Saunders.

Acompanhado do Procura-
dor Geral da Universidade,
Prof. Marcos de Holanda, e da
Presidente da CCV, Profa Ma-
ria de Jesus de Sá Correia, o
Reitor procurou a Polícia Fede-
ral a fim de colher, de fonte ofi-
cial, informações sobre a dimen-

A UFC e mais 39 instituições
de ensino e pesquisa brasileiras
já podem se comunicar por voz,
via Internet. A UFC é uma das
que estão conectadas ao
fone@RNP, serviço de telefonia
IP disponibilizado pela Rede Na-
cional de Ensino e Pesquisa
(RNP). Aqui, o serviço ainda é
experimental. De acordo com o
Diretor do Núcleo de Processa-
mento de Dados (NPD/UFC),
Prof. Javam Machado, há neces-
sidade de se implantarem 42 ra-
mais. Por enquanto, apenas oito
estão disponíveis.

O fone@RNP oferece muitas
vantagens. A primeira é a facili-
dade de uso. É possível conectar
a central telefônica da Universi-

Universidades já têm telefonia via Internet

Morreu ontem, em Fortaleza,
aos 93 anos, o Prof. Walter de
Moura Cantídio, terceiro Reitor da
UFC (1971/1974). O corpo está
sendo velado no Salão Nobre da
Reitoria, onde, às 10h da manhã
desta segunda-feira, será rezada
missa de corpo presente. O se-
pultamento acontece, em seguida,
no Jardim Metropolitano. O Rei-
tor Luis Carlos Uchoa Saunders
decretou luto oficial de três dias.
O reitorado do Prof. Walter Can-
tídio foi marcado pelo rápido cres-
cimento da instituição, que ocupou
amplas áreas no Campus do Pici,
redimensionou o ensino de gradu-
ação e de pós-graduação e mo-
dernizou o vestibular.

 Estrigas no MAUC
Será aberta no próximo dia 17, no

Museu de Arte, a exposição Pintu-
ras e Desenhos de Estrigas e Nice,
uma promoção do Instituto de Cultu-
ra e Arte (ICA/UFC) e do próprio
MAUC. Na ocasião, será entregue
a Estrigas a Medalha do Mérito Cul-
tural, proposta pela Profa Angela
Gutiérrez, Diretora do ICA, e apre-
sentada ao Consuni pelo Reitor René
Barreira. As obras foram criadas es-
pecialmente para essa exposição.

 Universidade Aberta
O Presidente da Comissão de Ci-

ência e Tecnologia da Assembléia
Legislativa, Deputado Roberto Cláu-
dio, convidou o Prof. Mauro Peque-
no, Coordenador do Universidade
Aberta do Brasil na UFC, para par-
ticipar, como palestrante, da audiên-
cia pública a se realizar, no próximo
dia 15, na AL, sobre esse programa.

são da suposta fraude. Ele ex-
ternou sua preocupação diante
do problema, falou da insatisfa-
ção da comunidade universitá-
ria face ao possível comprome-
timento da imagem da UFC e
ofereceu integral apoio às inves-
tigações.

De acordo com o que foi
apurado, duas alunas do Curso
de Medicina da UFC teriam tido
participação no suposto esque-
ma, fazendo as provas do vesti-
bular, noutras instituições, em
nome de terceiros. O Regimen-
to Geral da Universidade prevê
a abertura de processo adminis-
trativo somente no caso de alu-
nos que se envolvam em atos ilí-
citos praticados no âmbito da
própria instituição.

dade e, assim, fazer com que os
aparelhos telefônicos convencio-
nais tenham acesso ao serviço,
tanto para receber quanto para
fazer chamadas. Além disso, atra-
vés do fone@RNP, qualquer com-
putador da instituição usuária pode
transformar-se em terminal de te-
lefonia IP, desde que esteja
conectado à rede da instituição.

Outra vantagem é a mobilida-
de. A tecnologia permite que um
professor, por exemplo, leve con-
sigo seu ramal VoIP para qualquer
lugar. Isso acontece quando ele
estiver em viagem usando laptop

que tenha um software de telefo-
nia IP. O usuário poderá receber
ligações telefônicas, mesmo estan-
do fora de sua instituição.

Luto no campus: morre o
ex-Reitor Walter Cantídio


