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Icaro Moreira é nomeado Reitor
O Diário Oficial da União,

em sua edição de sexta-feira
passada, dia 18, traz decreto
presidencial nomeando o Prof.
Icaro de Sousa Moreira para
ocupar o cargo de Reitor da
UFC. A posse do Prof. Icaro a-
contecerá no Ministério da Edu-
cação, em Brasília, nos próxi-
mos 30 dias (a data será fixada
pelo MEC). Posteriormente,
haverá a transmissão do cargo,
em Fortaleza. Inicia-se, então,
um mandato de quatro anos.

Icaro de Sousa Moreira e
Jesualdo Pereira Farias encabe-
çavam as listas tríplices para es-
colha do Reitor e do Vice-Rei-
tor, elaboradas pelo Conselho

 Deficientes visuais
O Projeto Acessibilidade, em con-

junto com o PET-Pedagogia, visando
promover a inclusão social de pesso-
as com deficiência visual, realiza, no
próximo dia, uma série de atividades:
26 de maio - trilha nas dunas da praia
da Sabiaguaba; 30 de maio - partida
de futebol; 5 de junho - visita à expo-
sição “Os ambulantes”, no Centro
Cultural Dragão do Mar. Informa-
ções: fones 3366.7676 e 3366.7677.

> A partir de hoje, prosseguin-
do até 31 de maio, para seleção
ao Mestrado em Letras, área de
concentração em Literatura Bra-
sileira. São 30 vagas. Informações:
fones 3366.7618 e 3366.7619.

> Até 30 de maio, para o
Mestrado (54 vagas) e Doutora-
do (45) em Educação Brasileira.
Informações na Faced: fones
3366.7680 e 3366.7679.

> Até 13 de junho (pré-inscri-
ções) para o Curso de Especiali-
zação em Ensino de Química, com
40 vagas. Informações: fones
3366.9957 e 3366.9975. E-mail:
ensinoemquimica@yahoo.com.br

> Para a III Semana de
Software Livre, promovida pelo
Grupo de Estudo de Linux e
Software Livre da UFC. O even-
to acontece de 6 a 9 de junho, no
Campus do Pici. Informações: fo-
nes 3366.9847 e 0618.9926.

> Para o II Encontro Cearense
de Estudantes e Profissionais da
Área de Alimentos, a se realizar
nos dias 24 e 25 de maio, no
Campus do Pici. A promoção é
da empresa júnior ConAlimentos.
Informações: fones 3366.9746 e
8806.7293.

Universitário, no último dia 2 de
abril, e em seguida encaminha-
das ao MEC. Os dois haviam
formado a chapa vencedora na
consulta à comunidade universi-
tária, dia 28 de março.

Icaro Moreira será o 12o Rei-
tor, nos 52 anos de história da
Universidade Federal do Ceará.
Sucederá ao Prof. Luís Carlos
Uchoa Saunders, que assumiu a
Reitoria, a 2 de fevereiro do cor-
rente ano, na qualidade de Rei-
tor pro tempore, em substituição
ao Prof. René Teixeira Barreira,
que renunciou ao cargo para as-
sumir a Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Educação Superior
do Ceará.

39 monografias exploram temas do ambiente rural
O Curso de Especialização em

Agricultura Familiar-Camponesa
e Educação no Campo programou
para esta semana a defesa das 39
monografias de sua primeira tur-

ma. Os trabalhos se inspiram nos
mais diversos temas envolvendo
a realidade nos assentamentos ru-
rais. Informações pelos fones
3366.9480 e 3366.9745.

Os novos gestores da UFC

Inscrições abertas

Icaro de Sousa Moreira é professor titular do Departamento
de Química Orgânica e Inorgânica, Mestre em Química Inorgânica
(UFC), Doutor em Físico-Química (USP) com Pós-Doutorado em
Bioinorgânica (Rutgers University - EUA). Pesquisador de refe-
rência nacional e bolsista do CNPq, tem mais de 30 anos dedica-
dos ao ensino e à pesquisa. Ampla experiência administrativa, como
Coordenador do Curso de Química e do Programa de Pós-Gra-
duação em Química Inorgânica, Vice-Diretor do Centro de Ciên-
cias e Vice-Reitor.

Jesualdo Pereira Farias é professor titular do Departamento
de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Doutor em Engenharia
Mecânica e bolsista do CNPq. Atualmente é Diretor do Centro de
Tecnologia. Ingressou na UFC em 1987, acumulando experiência,
desde então, no ensino, pesquisa, atividades de extensão e admi-
nistração universitária. Coordenou o Mestrado em Engenharia de
Produção, chefiou o Departamento de Engenharia Mecânica e de
Produção e foi Vice-Diretor do Centro de Tecnologia.


