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O Sindicato dos Trabalhadores
da UFC inscreve até hoje (28) de-
pendentes diretos de servidores
(cônjuge ou filhos) para curso pre-
paratório ao concurso público pro-
movido pela Universidade. O cursi-
nho é apenas para candidatos a as-
sistente em administração. As au-
las ocorrerão de 29 de abril a 24 de
maio, das 18h30min às 22h, de se-
gunda a sexta-feira. Outras infor-
mações: 3052.3658 - 3052.3651.

 Cursinho para concurso

Professores, servidores téc-
nico-administrativos e alunos do
Campus da UFC no Cariri par-
ticiparam, dia 24, na igreja do
Menino Jesus de Praga, em
Juazeiro, de celebração em me-
mória do Reitor Ícaro de Sousa
Moreira.

Está no ar o UFC TV

Domingo: 12h30min.

Reprise segunda-feira:

12h30min

TV Ceará   - Canal 5

  FM Universitária

 O antropólogo Luís Roberto de
Oliveira, da Universidade de
Brasília, vai proferir a palestra inau-
gural dos cursos de especialização
em “Cidadania, Direitos Humanos
e Segurança Pública” e de “Polici-
amento Comunitário”. Sua exposi-
ção, sobre Direitos Humanos e Ci-
dadania, está marcada para as 19h
de hoje, segunda-feira, no auditório
da Reitoria.

  Direitos Humanos

Justiça determina a desocupação do Pici

O Reitor em exercício da Uni-
versidade Federal da Ceará, Prof.
Jesualdo Farias, participou quin-
ta-feira, em Brasília, de reunião da
Associação Nacional dos Dirigen-
tes de Instituições Federais de
Ensino Superior (Andifes). Tam-
bém despachou no Ministério da
Educação, onde reiteirou o com-
promisso de dar continuidade aos
projetos em andamento  na Uni-
versidade. O Ministério acenou
com a possibilidade de realização
de novo concurso para o quadro
de professores efetivos na UFC.
O edital seria lançado até o final
de maio. A pauta em Brasília in-
cluiu ainda gestões visando à ob-
tenção de recursos da Andifes,
do Reuni e oriundos de emendas

de bancada.
Jesualdo Farias, que foi com-

panheiro de chapa do Prof. Ícaro
Moreira na consulta à comunida-
de acadêmica, já se pronunciou
sobre a decisão de manter a equi-
pe e os projetos da gestão Ícaro.
Dessa forma, vem dando continui-
dade às visitas aos Centros e Fa-
culdades iniciadas por Ícaro. Em
reunião com diretores dessas uni-
dades, na semana passada, ele
recebeu documento assinado por
todos manifestando apoio à conti-
nuidade da gestão. O mesmo
apoio foi demonstrado pela dire-
ção da Associação dos Docentes
da UFC. Amanhã, o Reitor rece-
be representações do Sintufce e
do DCE.

Jesualdo negocia recursos em Brasília

A Rádio Universitária FM 107,9
está com  novo endereço na web:
www.radiouniversitariafm.com.br
O internauta poderá ouvir a progra-
mação ao vivo, acessar informa-
ções, conhecer a equipe e se cadas-
trar para receber a newsletter da
emissora.

A Justiça Federal no Ceará
concedeu, sexta-feira passada
(25), liminar dando prazo de 72
horas para que as famílias que
invadiram terreno no Campus do
Pici, na noite de quinta-feira (24),
desocupem a área. No mesmo
dia 25, o Reitor em exercício,
Prof. Jesualdo Farias, enviou ofí-
cio à Procuradoria Federal no Ce-
ará, informando sobre a invasão

e solicitando que fossem tomadas
as providências judiciais cabíveis.

Seiscentos metros de muro fo-
ram derrubados, na ação de quin-
ta-feira passada. Em razão da ocu-
pação, a Universidade suspendeu
as atividades no Parque Despor-
tivo, utilizado pelos estudantes de
Graduação da UFC e também pe-
las crianças e jovens da vizinha
Comunidade do Papoco.

Na presença de representan-
tes da sociedade local, o Diretor
do Campus, Prof. Antonio Nunes
de Miranda, lamentou a perda e
destacou o trabalho do Prof.
Ícaro, “pautado pela extrema de-
dicação em prol da universidade,
da ciência e da educação”.

Campus do Cariri homenageia o Prof. Ícaro


