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 Exposição Maria Curie

 Lançamento

Definidas normas para escolha de Reitor

A Comissão de Educação 
e Cultura da Câmara dos De-
putados aprovou, na última 
quarta-feira (11), o Projeto 
de Lei nº 2208/11, que cria a 
Universidade Federal do Ca-
riri (UFCA), a partir do des-
membramento dos campi de 
Juazeiro do Norte, Barbalha e 
Crato, atualmente vinculados 
à Universidade Federal do Ce-
ará. O projeto prevê a criação 
de novos campi nos municí-
pios de Icó e Brejo Santo, que 

 Missa: Reitor Ícaro
Dia 24 de abril, das 8h 

às 12h e das 14h às 18h, é o 
prazo final para inscrição de 
candidatos a Reitor e Vice 
da Universidade Federal do 
Ceará. A definição está na 
Resolução nº 7, que estabe-
lece normas complementares 
ao Estatuto da UFC sobre o 
processo de consulta à comu-
nidade universitária para a 
escolha de lista tríplice para 
Reitor e Vice-Reitor. 

A Resolução foi aprovada 
pelo Consuni/UFC, na última De 16 a 20 de abril, fica 

em cartaz, no Campus do Pici 
(Bloco 940), a exposição “Ma-
ria Skłodowska-Curie – Vida e 
Obra”, em homenagem à cientis-
ta polonesa que descobriu vários 
elementos radioativos. O horário 
de visitação será das 8h30min às 
18h30min. A promoção é da Em-
baixada da Polônia em parceria 
com consulados gerais, museus 
e os cursos de bacharelado e li-
cenciatura em Química da UFC.

sexta-feira (13). A consulta 
será realizada dia 31 de maio, 
por voto secreto, nos campi 
da UFC e polos da Universi-
dade Aberta do Brasil (UAB), 
onde se colherão os votos de 
professores, servidores técnico-
administrativos e alunos.

A lista tríplice será elaborada 
pelo Consuni no dia 6 de junho 
e encaminhada ao Ministério da 
Educação. Na votação, preval-
ecerá o peso de 70% (docentes); 
15%  (alunos), e 15% (técnico-
administrativos).

Inscrições abertas para cursos gratuitos de dança 
O Instituto de Educação 

Física e Esportes da UFC 
está com inscrições abertas 
para cursos de dança de rua e 
dança popular, com o grupo 
Oré Anacã. As aulas de dança 
de rua do projeto Educadance 
começam no próximo dia 
20  e serão sempre às sextas-

Será rezada nessa terça-feira 
(17) a missa em memória do Re-
itor Ícaro de Sousa Moreira, pela 
passagem do quarto ano de seu fa-
lecimento. A celebração acontece 
a partir das 17h30min, na Igreja 
de Nossa Senhora dos Remédios 
(Av. da Universidade, 2974 – 
Benfica). O Reitor da UFC, Prof. 
Jesualdo Pereira Farias, convida 
toda a comunidade universitária 
para a missa.

O livro “A Favor da Comuni-
dade – Modos de viver a política 
no bairro” (Ed. Pontes, 2012, 272 
páginas), de autoria da profes-
sora Geísa Mattos, do Departa-
mento de Ciências Sociais, será 
lançado na próxima sexta-feira 
(20), às 19h, no Espaço Geraldo 
Markan, daquele Departamento 
(Av. da Universidade, 2995 – 
Benfica). O lançamento encerra 
o seminário “Cidade, conflitos e 
redes sociais”.

Criação da UFCA aprovada por Comissão 

feiras, de 12h30min às 14h. Já 
as aulas do Projeto Escola de 
Danças Populares, destinado 
a pessoas a partir de 60 anos, 
acontecerão às segundas-feiras, 
de 14h às 15h30min. O início 
está previsto para 23 de abril. 
Informações pelos fones (85) 
3366.9533 e 3366.9217.

serão parte da UFCA. O relator 
n Comissão de Educação e 
Cultura foi o Deputado Ariosto 
Holanda (PSB-CE), que ouviu 
comissão interna da UFC para 
elaborar seu relatório. 

O projeto já foi aprovado na 
Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público. 
O próximo passo é passar pelas 
comissões de Finanças e Tribu-
tação e de Constituição, Justiça 
e de Cidadania da Câmara, em 
Brasília.


