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Consuni define os próximos passos da sucessão
O Conselho Universitário -

Consuni, reunido na tarde des-
sa terça-feira, 16, deliberou so-
bre a próxima consulta para es-
colha do Reitor e do Vice-Rei-
tor da Universidade Federal do
Ceará. Ficou acertado que a
comunidade universitária irá às
urnas no dia 2 de março, de-
vendo o Consuni reunir-se, no
dia 5, para elaborar a lista
tríplice a ser enviada ao Minis-
tério da Educação. Caberá ao
Presidente da República a es-
colha dos futuros gestores da
UFC. Também ficou decidido
que os dias 29 e 30 de janeiro
estarão reservados para apre-
sentação de chapas.

A Comissão Eleitoral Cen-
tral será chefiada pelo Prof. Ale-
xandre Rodrigues, da Faculda-
de de Direito, e em cada
campus funcionará uma Co-
missão Setorial. A do Pici terá
à frente o Prof. José Wilson
Calíope de Freitas (Engenharia

O prazo legal de 60 dias para
elaboração das listas tríplices en-
cerra-se no próximo dia 5 de mar-
ço, data de reinício das atividades
didáticas. Em razão de o proces-
so sucessório coincidir com o pe-
ríodo de recesso das aulas, o Rei-
tor Luís Carlos Saunders mante-
ve contatos, nos últimos dias, com
as representações dos professo-
res (Adufc), servidores técnico-
administrativos (Sintufce) e estu-
dantes (DCE). Também ouviu a
equipe de pró-reitores e os direto-
res de centros e faculdades.

A Administração Superior suge-
riu que se antecipasse o retorno às
aulas, com o propósito de ampliar
espaços a uma participação de to-
dos os segmentos na consulta à co-
munidade universitária, mas a idéia
não obteve respaldo nas consultas
feitas pelo Reitor.

Luís Carlos Saunders está em-
penhado no sentido de oferecer to-
das as condições para que a con-
sulta se realize em clima de tran-
qüilidade e na estrita observância
do que determina o Estatuto da
UFC. Mesmo reconhecendo as di-
ficuldades impostas pela exiguidade
de prazos e pelo recesso nas ativi-
dades didáticas, ele espera que es-
tudantes, professores e servidores
técnico-administrativos contribuam
para que o processo transcorra
com total normalidade e, ao final,
expresse os anseios da maioria da
comunidade universitária.

de Pesca); a de Porangabuçu,
o Prof. Haroldo Beltrão (Odon-
tologia); a do Benfica, o Prof.
Eduardo Ellery (Administra-
ção).

O Prof. Luís Carlos Uchôa
Saun-ders, que assumiu a Rei-
toria após a renúncia do Reitor
René Teixeira Barreira e do
Vice-Reitor Ícaro de Sousa
Moreira, viaja hoje a Brasília.
Irá sondar se existe possibilida-
de legal de estender o prazo
para realização da consulta, o
que permitiria que acontecesse
após o recesso, com todos os
professores, estudantes e ser-
vidores técnico-administrativos
presentes ao campus. Caso isto
seja possível, ele comprometeu-
se a convocar novamente o
Consuni para redefinir o calen-
dário da consulta.

Quanto ao calendário uni-
versitário, este foi mantido, de-
vendo as aulas serem reiniciadas
no dia 5 de março.

De acordo com o Esta-
tuto da Universidade, em
seu Art. 24, “no caso de va-
cância simultânea dos car-
gos de Reitor e Vice-Rei-
tor, assumirá a Reitoria o
Pró-Reitor mais antigo no
magistério da Universida-
de, cabendo-lhe convocar o
Conselho Universitário
para, dentro de 60 (sessen-
ta) dias, elaborar as listas
tríplices.”

O Prof. Luís Carlos

O que diz o Estatuto
soma 39 anos de magisté-
rio na UFC, seguido do
Prof. João Batista Arruda
Ponte, Pró-Reior de Assun-
tos Estudantis, com 32
anos. Em observância à
mesma norma regimental,
durante toda a gestão do
Prof. René Barreira, Luís
Carlos Uchôa Saunders as-
sumiu a Reitoria, em várias
ocasiões, quando ocorria
ausência simultânea do Rei-
tor e do Vice.

Tranqüilidade e
observância às normas


