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René Barreira despede-se da UFC
Depois de 30 anos servindo à Universidade Federal do

Ceará (completados nessa terça-feira, 2), o Prof. René

Teixeira Barreira renuncia ao cargo de Reitor. A convite

do Governador Cid Gomes, ele assume a Secretaria de

Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE.

A comunicação oficial da renúncia será feita hoje, quinta-

feira, em reunião do Conselho Universitário convocada

para as 16h horas. Logo a seguir, às 18h, no auditório da

Reitoria, acontece a transmissão do cargo.

Na SECITECE, o Prof. Hélio Barros transmite o cargo ao

novo titular na próxima segunda-feira, dia 8, em solenidade

marcada para as 10h, na própria Secretaria. Ainda esta semana,

René Barreira apresenta sua renúncia à Presidência do

Conselho de Reitores das Universidades Cearenses - CRUC.

Reisado encerra

ciclo natalino

 Processo sucessório

A UFC encerra sua programa-
ção natalina com a festa de reis nes-
sa sexta-feira, dia 5 de janeiro, a
partir das 18h, nos jardins da Reito-
ria. Dois grupos de reisado -
Brincantes do Cordão do Caroá,
programa de extensão da UFC, e
Discípulos de Mestre Pedro, de
Juazeiro do Norte - apagarão as lu-
zes do ciclo natalino, apresentando
seus personagens encantados - Rei,
Rainha, Jaraguá, Mateus, Burrinha e
guerreiros, dentre outros. O evento
é aberto à comunidade universitária
e ao público em geral. São especial-
mente convidados os vizinhos da
Retoria, no Benfica e Gentilândia.

Os Brincantes Cordão do Caroá
integram o movimento social Cordão
do Caroá, que vivencia, na tradição
popular, os conhecimentos e expres-
sões da nossa cultura. Organizado há
cinco anos, o Cordão construiu uma
importante rede de atuação com di-
versos Mestres da Cultura, tendo em
Juazeiro do Norte, no Cariri, o prin-
cipal espaço de suas pesquisas.

Os festejos de Natal da UFC fo-
ram iniciados no dia 18 de dezem-
bro com a inauguração da ilumina-
ção da Reitoria, prédio escolhido
como ícone do programa Natal de
Luz, que a Eletrobrás patrocina em
parceria com a Coelce, no Ceará. A
iluminação empregou 150 mil
microlâm-padas e 600 metros de
mangueiras luminosas. No dia 21 de
dezembro houve o Grande Concer-
to de Natal, com a participação da
Orquestra Filarmônica  UFC/SESI,
Orquestra de Flautas da UFC e oito
corais, além dos concludentes do cur-
so de Arte Dramática, que encena-
ram o Auto do Divino Nascimento.

Em 1973, recém-graduado

em Ciências Sociais, René

Barreira foi aprovado em con-

curso público para Professor

Auxiliar da Universidade Fe-

deral do Ceará. No entanto, em

razão de veto imposto pela

ditadura militar, somente con-

seguiu ingressar no quadro

docente em 1977.

Entre 1989 e 1991, presidiu

a ADUFC. Foi também Diretor

do Centro de Humanidades em

dois mandatos (1983/87 e

1991/95) e, entre 1995 e 1999,

ocupou a Pró-Reitoria de

Extensão.

De 2000 a 2003, foi Vice-

Reitor. Eleito Reitor, com a

maioria dos votos dos três seg-

mentos universitários, foi no-

meado pelo Presidente da Re-

pública, Luís Inácio Lula da

Silva, em 30 de maio de 2003.

Uma vida na Universidade

O Estatuto da Universida-

de Federal do Ceará prevê,

em seu Art. 24:

“Os mandatos do Reitor e

do Vice-Reitor serão simultâ-

neos e com duração de 04

(quatro) anos, permitida, em

cada caso, uma única

recondução.

§ 1o - Em caso de vacância

do cargo de Reitor, o Vice-

Reitor assumirá o exercício

do cargo.

§ 2o - No caso de vacância

simultânea dos cargos de

Reitor e Vice-Reitor, assumirá

a Reitoria o Pró-Reitor mais

antigo no magistério da

Universidade, cabendo-lhe

convocar o Conselho Univer-

sitário para, dentro de 60

(sessenta) dias, elaborar as

listas tríplices, nos termos do

que dispõem os artigos 21 e

22 deste Estatuto.”


