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O Reitor da Universidade
Federal do Ceará, Prof. Ícaro
de Sousa Moreira, apresenta
hoje,  às 11 h,  na  Sala de Con-
vivência,   os pró-reitores  e  di-
rigentes de órgãos administrati-
vos que comporão sua equipe.
Os  nomes dos pró-reitores fo-
ram referendados pelo Conse-
lho Universitário. Nos próximos
dias, serão divulgados os nomes
dos dirigentes  de órgãos suple-
mentares e coordenadores das
Pró-Reitorias. Hoje foram apre-
sentados:

Pró-Reitor de Administra-
ção  -   Prof. Luís Carlos Uchôa
Saunders

Pró-Reitor de Planeja-
mento - Prof. Ernesto da Silva
Pitombeira

Pró-Reitor de Graduação

Reitor Ícaro Moreira apresenta equipe

Erramos
Em sua última edição (n° 513),

o “UFC-FAX” noticiou que
“Érica Siqueira Furtado, aluna do
Curso de Direito da UFC, obte-
ve a melhor nota (90) do Exame
Nacional de Desempenho de Es-
tudantes em todo o País”. Erra-
mos por imprecisão. A nota obti-
da por Érica Furtado foi a melhor,
em todo o País, entre os cursos
de Direito, conforme foi noticia-
do, pela Coordenadoria de Co-
municação Social, a partir de se-
gunda-feira (18), através do por-
tal da Universidade (www.ufc.br).

Agradecimento
 Eudes Félix, servidor técnico-

administrativo do Departamento de
Contabilidade e Finanças, da Pró-
Reitoria de Adminstração, agradece
à assistente social Aglair de Alencar
Araripe e sua equipe do Hospital
Universitario. Graças ao trabalho
delas em  parceria com assistentes
sociais da Prefeitura de Couto Ma-
galhães (TO), foi possível localizar,
naquele município, o irmão de Eudes,
Tiago Félix de Oliveira, que sozinho
e doente, não mantinha contato com
a família há seis anos.

- Prof. Custódio Luís da Silva de
Almeida

Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação - Prof. Gil de
Aquino Farias

Pró-Reitor de Extensão -
Prof. Henry de Holanda Cam-
pos

Pró-Reitora de Assuntos
Estudantis - Profa. Maria Cla-
risse Ferreira Gomes

Chefe de Gabinete - Prof.
Luiz Antônio Maciel de Paula

Superintendente de Recur-
sos Humanos - Administrador
Fernando Henrique Monteiro
Carvalho

Secretário de Desenvolvi-
mento Institucional - Prof. Ciro
Nogueira Filho

Ouvidora - Jornalista e pro-
fessora Ivonete Maria

O Prof. Ícaro Moreira rece-
beu o cargo de Reitor do Prof.
Luís Carlos Saunders em sole-
nidade na última sexta-feira (22),
na Concha Acústica. Depois da
transmissão do cargo, ele deu
posse ao Vice-Reitor, Prof.
Jesualdo Pereira.

Ao receber o cargo, o  Prof.
Ícaro Moreira discursou desta-
cando as realizações de todos
os reitores que o antecederam.
Realista, lembrou: “Temos um
panorama que alimenta nosso
otimismo e de outro a realidade
que precisa ser enfrentada e
transformada”. Comprometeu-
se com a construção de um
novo tempo. “Nosso norte será
a excelência”. Em seu discurso
de despedida, o Prof. Luís

Transmissão  de cargo foi na sexta-feira
Carlos  falou sobre o empenho
em dar continuidade ao projeto
de expansão iniciado pelo Rei-
tor René Barreira. Disse da sa-
tisfação de entregar, ao sucessor,
a universidade   “tocada pelos
ventos  do entusiasmo”.  Ressal-
tou o crescimento dos recursos
orçamentários oriundos da União
, que permitiu  o equilíbrio finan-
ceiro e a volta dos investimentos
em infra-estrutura.

Lembrou ainda o destaque
nacional obtido por alunos de
Administração, Secretariado
Executivo e Ciências Contábeis
e da aluna de Direito Érica Fur-
tado no Enade. Durante a sole-
nidade, um grupo de estudantes
realizou protesto pacífico na
Concha Acústica.

A partir de hoje, a comunicação
entre a UFC e a imprensa estará a
cargo da nova Coordenadoria de
Comunicação Social e Marketing
Institucional. O titular é o jornalista
Paulo Mamede (8776.0748 /
3366.7319). A jornalista Camina
Dias (3366.7330 / 7331) assume a
Assessoria de Imprensa, e o jorna-
lista Italo Gurgel (8776.0747) se
ocupa da  Assessoria de Comuni-
cação Institucional, ligando-se ao
Gabinete do Reitor.
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