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Consuni vai deliberar sobre sucessão

 Racismo ambiental

Realiza-se na próxima quar-
ta-feira, dia 4, a partir das 9h, a
reunião do Conselho Universitá-
rio (Consuni) que irá discutir so-
bre a convocação de consulta à
comunidade universitária para
escolha do futuro Reitor da Uni-
versidade Federal do Ceará.

Depois do pronunciamento da
Assessoria Jurídica do Ministé-
rio da Educação no sentido de
que, com a morte do Reitor Ícaro

Em discussão a política de inclusão da UFC

  Pimentel em visita

“A política de inclusão de alu-
nos com deficiência no Ensino
Superior - O Projeto UFC Inclui”
é o tema da primeira mesa-re-
donda, de uma série de seis que
ocorrerão dentro do II Ciclo de
Debates do Projeto UFC Inclui.
O debate será realizado hoje (2),
a partir das 14h, no auditório da
Pró-Reitoria de Graduação, no
Campus do Pici. Os palestrantes
serão os professores Custódio
Almeida, Pró-Reitor de Gradua-
ção, e Vanda Magalhães Leitão,

Até o próximo dia 16, estarão
abertas inscrições para participar da
seleção de estágio no Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará. Inte-
ressados devem procurar a Célula
de Coordenação de Estágios da
Pró-Reitoria de Extensão da UFC,
no prédio da Reitoria. São ofereci-
das vagas nas áreas de Direito, Psi-
cologia, Comunicação Social, Ciên-
cias Contábeis, Administração,
Biblioteconomia e Informática.

O Deputado federal José
Pimentel, do PT, foi recebido hoje
(2) pelo Reitor em exercício,
Jesualdo Farias,  e assessores dire-
tos para café da manhã na Reitoria.
Em pauta, recursos para a Univer-
sidade, oriundos de emendas de ban-
cada e dos parlamentares.

Moreira, a escolha do sucessor
deveria ser feita com base em lis-
ta tríplice elaborada pelo Conse-
lho Universitário, o Reitor em
exerício, Jesualdo Farias, resolveu
solicitar ao Consuni que convocas-
se nova consulta à comunidade.
A fim de propiciar tempo para as
discussões e, ao mesmo tempo,
evitar a convocação para o perío-
do de férias, a consulta deverá
acontecer em meados de agosto.

da Coordenação do Projeto UFC
Inclui. Atuará como moderadora
a Profª Sônia Castelo Branco, Co-
ordenadora de Acompanhamento
Discente da Pró-Reitoria de Gra-
duação.

O II Ciclo de Debates preten-
de discutir temas relativos ao
acesso, inclusão e permanência de
pessoas com deficiência nos cur-
sos da Universidade Federal do
Ceará. Daí a importância da par-
ticipação de todos os segmentos
da comunidade universitária.

 Estágio no TJ

Jesualdo visita Campus de Sobral esta semana
Sexta-feira, 6, o Reitor em

exercício, Prof. Jesualdo Farias,
visita o Campus de Sobral, onde
se reunirá com o Conselho do
Campus, coordenadores de cur-
sos e representações estudantis.
Jesualdo também visitará as
obras de reforma dos prédios ce-
didos pelo Senac e pelo antigo
Fórum para abrigar salas de aula
provisórias, enquanto a UFC

constrói a sede daquele campus.
Na quinta-feira, o Reitor em

exercício recebe a Coordenadora
Nacional do Projovem, Maria José
Feres. A UFC foi convidada a
fazer parte da rede que vai fazer
a avaliação do Projovem Urbano,
juntamente com nove outras uni-
versidades. A UFC atuará no
monitoramento em municípios do
Ceará, Piauí e Maranhão.

 A mulher na música
A Biblioteca-Laboratório do Cur-

so de Biblioteconomia da UFC pro-
move palestra do pesquisador
Christiano Câmara sobre “A mulher
na música brasileira”. O evento está
agendado para essa terça-feira, 3,
a partir de 14h, no auditório do De-
partamento de História.

O racismo ambiental e o espírito
do capitalismo são temas do semi-
nário que acontece quarta-feira, dia
4, a partir das 9h, na Faculdade de
Educação da UFC. A expositora
será a jornalista Tânia Pacheco,
coordenadora do GT Racismo
Ambiental da Rede Brasileira de
Justiça Ambiental.


