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A UFC inscreve, até o dia 26,
para professor assistente do Campus
de Sobral. Há uma vaga (regime de
40 horas) no Setor de Estudo
Endodontia. O edital está no ende-
reço: www.srh.ufc.br/editais.htm.
Mais informações: 3366.7407.

A Universidade Federal do
Ceará lançou edital que destina
R$ 1,5 milhão para atualização do
acervo de suas bibliotecas, sen-
do R$ 1 milhão para atender às
necessidades dos cursos de gra-
duação e R$  500 mil para os de
pós-graduação. Um novo edital
deve sair em breve para atender
à demanda específica da pós-gra-
duação.

O programa de compra de li-
vros visa proporcionar boas con-
dições de pesquisa e aprendiza-

R$ 1,5 milhão para a compra de livros

Reitor visitará campi do Cariri e Sobral
Dando continuidade ao calen-

dário de visitas às unidades aca-
dêmicas e departamentos da
UFC, o Reitor em exercício,
Jesualdo Pereira Farias, esteve,
semana passada, na Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfer-
magem. Ele foi recebido pelo
Conselho Departamental, onde
discutiu as principais questões
daquela unidade. No início de ju-
nho Jesualdo Farias visitará os
campi da UFC no Interior do Es-

Professor Assistente

 Um mês sem Ícaro
A missa de 30ª dia da morte do

Reitor da Universidade Federal do
Ceará, Prof. Ícaro de Sousa
Moreira, será celebrada hoje, dia 19,
às 19h, na Igreja das Irmãs
Missionárias de Jesus Crucificado
(Av. Rui Barbosa, 1246 - Aldeota).

 Somente até amanhã
As inscrições para o III Seminá-

rio da Graduação sobre História da
América Latina, a se realizar de 26
a 28 de maio, se encerram amanhã
(20). O evento, no Auditório Luiz
Gonzaga, do Departamento de Ci-
ências Sociais,  tem como tema “Re-
sistências de Tenochtilán a Oaxaca
- História e Historiografia”.Mais in-
formações no Departamento de His-
tória da UFC: 3366.7737.

gem dos alunos e atender às ne-
cessidades dos docentes para en-
sino e pesquisa, bem como fomen-
tar o uso das bibliotecas pelos es-
tudantes e a criação de grupos de
estudo. As coordenações de cur-
sos podem apresentar suas pro-
postas, até o dia 13 de junho, na
sede da Biblioteca Universitária,
no Campus do Pici, ou enviá-las
através do e-mail: bu@ufc.br.

Mais informações podem ser ob-
tidas na Pró-Reitor de Graduação
da UFC: 3366.9410 e 3366.9421.

  Festival de Cultura
Show da cantora Fernanda

Takai, conferência do sociólogo
Marcelo Ridenti e abertura da ex-
posição Bandeira 40, em homena-
gem ao artista plástico cearense
Antonio Bandeira, são atrações no
dia de abertura do Festival UFC de
Cultura - Ecos de 68. O evento co-
meça no próximo dia 26 e prosse-
gue até 30 de maio. A programação
completa está no site: www.
festivalufcdecultura.ufc.br

tado - dia 4 estará no Cariri e dia
6, em Sobral.

Nas visitas, Jesualdo Farias
vem reafirmando sua determina-
ção de dar continuidade ao proje-
to administrativo iniciado pelo Rei-
tor Ícaro Moreira.

Na última sexta-feira (16)
Jesualdo Farias presidiu a reunião
do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão (CEPE) e na próxima
semana participa de reunião da
ANDIFES, em Uberlândia/MG.

Sucessão segue os trâmites normais
Com o falecimento do Reitor

Ícaro Moreira, a 17 de abril, a
UFC iniciou procedimentos para
que a sucessão aconteça em cli-
ma de tranqüilidade e de acordo
com a norma estatutária.

A Universidade encaminhou
correspondência ao Ministério da
Educação, nos dias 22 e 29 de
abril, anexando parecer de sua
Procuradoria Jurídica baseado no

Estatuto da UFC, cujo Artigo 24
prevê a que o Vice assuma a Rei-
toria, no caso de vacância do car-
go de Reitor. O Secretário da
SESU, Ronaldo Mota, a quem o
assunto está afeito, encontrava-se
de férias e somente retornou a
Brasília no último dia 15. A Admi-
nistração Superior da UFC aguar-
da para dentro em breve um pro-
nunciamento do MEC.


