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Programa UFC TV
Assista hoje, às 18h30min, na TV Ceará - Canal 5.

Domingo tem reprise às 12h30min.

A expectativa da Administra-
ção Superior da UFC é de que
em março seja implantada a
descentralização do orçamento
de custeio nas unidades acadê-
micas sediadas em Fortaleza.
Comissão coordenada pelo Vice-
Reitor, Prof. Jesualdo Pereira
Farias, está preparando a matriz
que definirá quanto caberá a
cada unidade.

Os indicadores do modelo
em elaboração têm por base os
utilizados pelo MEC. Além de
procurar atender às necessida-
des mínimas de cada centro ou
faculdade, os componentes da
matriz induzem à busca da exce-
lência. Quem produz mais e
melhor recebe mais, ressalta o
coordenador da comissão, for-
mada pelas diretoras da FEAAC,
Profª Naiúla Monteiro Pessoa, e
da FFOE, Profª Neiva Franci-
nely Cunha Vieira, e pelo diretor

Descentralização do custeio na UFC Descontentamento
Através de telefonema e mensa-

gem eletrônica, a redação do UFC

Notícia recebeu manifestações de
desagrado com relação ao comen-
tário inserido, na última edição des-
te boletim, de que os alunos conclu-
dentes do curso de Odontologia fo-
ram prejudicados pela greve dos ser-
vidores. Argumentou-se que a infor-
mação “trouxe uma carga negativa
à manifestação grevista” e que o
movimento foi legítimo, devendo a
Universidade apoiar as reivindica-
ções dos servidores.

Reconhecimento
O servidor Eudes Félix de Olivei-

ra, do Departamento de Contabilida-
de e Finanças da UFC, agradece de
público o atendimento recebido por
seu filho de cinco anos no Hospital
Universitário Walter Cantídio. Ele in-
forma que o garoto necessitou de
atendimento por conta de um aciden-
te doméstico. De início, procurou um
hospital privado, valendo-se de um
plano de saúde. Como não obteve
êxito, buscou o HUWC, onde o atndi-
mento foi imediato e de ótima quali-
dade. O garoto passa muito bem.

UFC selecionará oito professores substitutos
   A UFC recebe inscrições, de 28
a 30, para selecionar oito pro-
fessores substitutos. As vagas são
para os seguintes setores de es-
tudo, nos respectivos departa-
mentos: Mecânica e Maquinária
Agrícola (1 vaga, 20h), Depto de
Engenharia Agrícola; Língua
Portuguesa (1 vaga, 40h) e Teoria
e Prática de Ensino de Língua
Portuguesa (1 vaga, 40h), Depto

A matrícula dos alunos veteranos
da UFC para o semestre 2008.1
prossegue até o dia 30 de janeiro,
via Internet. As matrículas presen-
ciais nas coordenações dos cursos,
também até o dia 30, são restritas
aos alunos que não estão conseguin-
do acesso ao sistema - geralmente
os jubiláveis ou os que estão retor-
nando à Universidade com um pla-
no especial de estudo.

Matrícula de veteranos

de Letras Vernáculas; Química
Analítica (1 vaga, 20h), Depto de
Química Analítica e Físico-
Química; Probabilidade e Estatís-
tica (3 vagas, 40h), Depto de
Estatística e Matemática Aplicada;
e Métodos e Técnicas de Análises
Toxicológicas (1 vaga, 20h), Depto

de Análises Clínicas e Toxico-
lógicas. Veja o Edital n° 07/2008
no portal www.ufc.br.

do Campus de Quixadá, Prof.
Ciro Nogueira Filho.

“É importante que a comuni-
dade entenda que não será des-
centralizado todo o orçamento. A
UFC vai começar com a parcela
referente ao custeio”, destaca
Jesualdo. O orçamento inclui des-
pesas de capital (infra-estrutura,
obras, instalações e equipamento)
e a de custeio (pagamento de pes-
soal, bolsas, passagens, diárias,
material de consumo). As de
capital não serão descentrali-
zadas por enquanto. Em 2008, a
parcela de custeio da UFC deve
ficar em torno de R$ 32 milhões.

Em fevereiro, a comissão  a-
presenta a matriz aos diretores
das unidades para discussão e
acolhida de sugestões que aper-
feiçoem o modelo. Em seguida, a
entregam ao Reitor Icaro Moreira,
prevendo-se a implantação para
o mês de março


