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 Novos dirigentes
A solenidade de posse dos dire-

tores e vice-diretores dos centros e

faculdades da UFC, para o período

2007/2011, acontece sexta-feira

(26), às 20h, no auditório da Reito-

ria. A escolha dos nomes para for-

mação da lista tríplice foi feita atra-

vés de consulta aos alunos, profes-

sores e servidores técnico-adminis-

trativos, com exceção da Faculdade

de Direito.

Prática & Diálogo
“Democratização da comunica-

ção e o poder das cidades” é o tema

da primeira entrevista-debate do

Projeto Prática e Diálogo 2007. Será

com o jornalista Bráulio Ribeiro, da

Coordenação Executiva do

Intervozes - Coletivo Brasil de Co-

municação Social, de Brasília, ama-

nhã (23), às 18h30min, no auditório

da Reitoria. O projeto é uma parce-

ria da UFC, Fundação Konrad

Adenauer, Escola de Formação de

governantes, O Povo e ENCINE.

 Pesquisadores do Laboratório de

Estudos da Violência da UFC come-

çam hoje (22) uma semana de visi-

tas a 15 delegacias de polícia de For-

taleza. O objetivo é verificar o aten-

dimento prestado à população. A ini-

ciativa é da Altus Aliança Global, do

Centro de Estudos de Segurança e

Cidadania do Rio de Janeiro, em

parceria com a UFC. O estudo é

realizado em 25 países.

Delegacias

Nuestra América
A I Conferência Internacional

Vozes de Nuestra América come-

ça hoje (22), às 18h, no Theatro

José de Alencar, reunindo convi-

dados de países latino-americanos

e caribenhos, pesquisadores e in-

tegrantes de movimentos sociais.

O evento prossegue até o dia 26,

com palestras, lançamento de livros

e exibição de filmes. Veja a progra-

mação completa no site:

www.nuestraamerica.ufc.br.

Veja hoje no UFC TV
O intercâmbio UFC-Cabo Ver-

de; a história do Campus do Pici,

desde quando o espaço serviu de

base norte-americana na II Guer-

ra Mundial; a cobertura dos En-

contros Universitários e as pesqui-

sas para desenvolvimento de ce-

lulares são temas de hoje do pro-

grama UFC TV, às 20h30min,pela

TV Ceará, Canal 5. Reprise do-

mingo, às 14h30min.

O Conselho Universitário da

Universidade Federal do Ceará

(Consuni) aprovou sexta-feira,

por 25 votos a favor, dois contra

e nenhuma abstenção, a propos-

ta de adesão da UFC ao Progra-

ma de Apoio a Planos de Rees-

truturação e Expansão das Uni-

versidades Federais (Reuni).

O programa do Governo Fe-

deral pretende consolidar a polí-

tica nacional de expansão da edu-

cação superior pública. Prevê

ampliação de vagas, fortaleci-

mento de assistência estudantil,

melhoria nas metodologias e

tecnologias de ensino-aprendiza-

gem, entre outras medidas. O

projeto foi aprovado e no próxi-

mo dia 29 será encaminhado ao

MEC. Um grupo de estudantes

realizou protesto, alegando a ne-

cessidade de ampliar o debate.

DISCUSSÃO - A discussão

sobre a adesão da UFC ao Reu-

ni começou em agosto, quando

a Reitoria formou uma comissão

para traçar linhas de ação. Em

seguida, o Reitor encontrou-se

com os diretores de centros e fa-

Conselho aprova adesão da UFC ao Reuni

Semana do Livro e da Biblioteca
22 a 26 de outubro

Biblioteca de Ciências Humanas
Veja a programação  completa:

www.ufc.br

culdades, a quem pediu para abrir

o debate em suas unidades. No dia

21 de setembro, o projeto foi apre-

sentado à comunidade universitá-

ria, no auditório da Reitoria. No

dia 24, no mesmo local, o tema

voltou a ser exposto pelo Reitor

da Universidade Federal da Bahia

Naomar de Almeida. Enquanto

isso, a comissão visitou várias uni-

dades, promovendo a discussão.

No último dia 18, debate promovi-

do pelo DCE, para o qual o Pró-

Reitor de Graduação, Custódio

Almeida, foi convidado, deixou de

acontecer por falta de público.

TUMULTO - Sexta-feira,

além dos cinco representantes es-

tudantis no Conselho (três dos quais

votaram a favor do Reuni), havia

no local cerca de 15 estudantes. No

momento da votação, um grupo

maior tentou invadir o local, apesar

da permanente mediação que o

Chefe de Gabinete, Prof. Luís An-

tônio, tentou estabelecer. A seguran-

ça da UFC procurou impedir a ação,

mas os manifestantes forçaram a

porta e pularam uma grade, quando

dois deles sofreram ferimentos.


