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Eleição de novo reitor 
será realizada hoje
< UFC > Professores, alunos e servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) votam hoje na consulta para escolha do novo reitor da instituição. O resultado do 
processo será encaminhado ao Conselho Universitário, que se reunirá no próximo dia 25 para 
elaborar a lista tríplice a ser enviada ao presidente da República, a quem cabe a escolha 

Fátima Guimarães
da Redação

A lunos regulares dos 
cursos de gradua-
ção, pós-graduação 

Stricto sensu, professores em 
atividade e servidores técni-
co-administrativos podem 
votar, hoje, 20, na consulta 
para escolha do novo reitor 
da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). Três candida-
tos concorrem ao cargo: os 
professores Jesualdo Perei-
ra Farias, Benito Moreira de 
Azevedo e José Carlos Paren-
te Oliveira. O mais votado vai 
encabeçar a lista tríplice que 
será enviada ao presidente 
da República, que escolhe-
rá o reitor da instituição. O 
escolhido vai substituir o 
professor Ícaro Moreira, que 
morreu em abril último, an-
tes de completar o primeiro 
ano de seu mandato.

A consulta começa às 8 ho-
ras e termina às 17 horas. Nas 
áreas onde há expediente no-
turno, o processo fi ca encer-
rado às 21 horas. A votação 
ocorrerá nos campi da UFC, 
em Fortaleza, Sobral, Quixa-
dá e Cariri. Para ter direito ao 
voto, é exigida a apresentação 
de um documento de identi-
dade com foto. No Campus 
do Benfi ca, com exceção da 
Reitoria e do Laboratório de 
Informática da Arquitetura, 
os demais locais fi cam abertos 
até 21 horas. No Porangabus-
su, as seções que funcionam 
no Hospital Universitário 
Walter Cantídio (HUWC) 
e Maternidade-Escola Assis 
Chateaubriand (Meac) serão 
encerradas às 21 horas. No 
Pici, ocorrerá o mesmo nos 
departamentos de Engenha-
ria Mecânica, Matemática e 
Química Orgânica.

O presidente da Comissão 
Eleitoral Central, Alexandre 
Rodrigues de Albuquerque, 
diz que a apuração começa-
rá logo após o encerramento 
dos trabalhos. A UFC tem 
mais de 25 mil alunos; 1,5 mil 
professores e 3,5 mil servido-
res técnico-administrativos. 
Na consulta, o peso do voto 
dos docentes é 70%, enquan-
to o dos alunos e servidores, 

15% cada um. Segundo ele, 44 
seções funcionarão com ur-
nas eletrônicas e apenas uma 
utilizará cédula, a localizada 
na Fazenda Experimental de 
Pentecoste. 

Alexandre Albuquerque 
explica que a consulta de 
hoje segue o mesmo trâmi-
te do processo que escolheu 
o professor Ícaro Moreira 

como reitor em 2007. Ele 
acrescenta que o trabalho da 
comissão eleitoral termina 
com a apuração da consulta. 
O resultado será encaminha-
do ao Conselho Universitá-
rio que se reúne, no próximo 
dia 25, para elaborar a lista 
tríplice a ser enviada ao pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, que fará a escolha do 

novo reitor. Nessa eleição 
não tem vice. Alexandre ob-
serva que se o eleito for o 
professor Jesualdo, deverá 
ocorrer uma consulta para 
escolher seu vice. Ele era o 
vice do professor Ícaro. No 
caso do escolhido ser Benito 
Azevedo ou José Carlos Pa-
rente, o vice-reitor será Jesu-
aldo Farias.  

 CANDIDATOS

JESUALDO PEREIRA FARIAS 
(CENTRO DE TECNOLOGIA)
> Foi reitor em exercício após a 
morte do professor Ícaro, ingressou 
na UFC em 1987, como professor 
assistente. Doutor em Engenharia 
Mecânica pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (Ufsc), 
é bolsista do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (CNPq) e já foi diretor 
do Centro de Tecnologia. 

Propostas
> Buscar a excelência acadêmica 
em todos os níveis: graduação, pós-
graduação, extensão e gestão.

> Consolidar o processo de 
expansão, contemplando os 
campi do Cariri, Sobral e Quixadá), 
consolidar as unidades acadêmicas 
que foram criadas recentemente, 
como o Instituto de Cultura e Arte e 
o Labomar.

> Lutar pela conquista da 
autonomia da universidade.

> Consolidar o projeto Reuni, que 
pretende aumentar em 50% as 
vagas no vestibular até 2012.

> Melhoria da avaliação dos cursos 
de pós-graduação. Atingir pelo 
menos conceito 4  (máxima é 5).

JOSÉ CARLOS PARENTE 
(CENTRO DE CIÊNCIAS)
> Doutor em Física pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Ufrgs) e presidente 
da Câmara de Educação Superior 
do Conselho Estadual de 
Educação do Ceará. Professor 
da pós-graduação em Física. 
Foi chefe de departamento e 
vice-coordenador do curso de 
pós-graduação em Física.

Propostas
> Defende uma mudança no 
estatuto da universidade. Busca um 
orçamento descentralizado.

> Procurar meios para aumentar a 
quantidade de bolsas a estudantes.

> Revisão participativa dos planos 
diretores dos campi da UFC.

> Discussão do papel e do 
funcionamento das fundações.

> Discussão do papel e do formato 
do Hospital Universitário.

> Melhoria e expansão da infra-
estrutura de apoio aos estudantes.

> Criar conselho consultivo 
experimental da população sobre as 
atividades da UFC. 

BENITO MOREIRA DE 
AZEVEDO (CENTRO DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS)
> Já foi três vezes chefe de 
departamento, seis vezes 
membro da coordenação do 
curso de Agronomia e seis 
vezes do Conselho do Centro 
de Ciências Agrárias. Foi 
também diretor da Associação 
de Docentes da UFC (Adufc). O 
candidato é formado 
na UFC e doutor na área de 
Irrigação na Universidade de 
São Paulo (USP). É também 
pesquisador do CNPq.

Propostas
> Democratizar a universidade. 
Por uma eleição igualitária com 
todos os colegiados. Que alunos 
e professores tenham o mesmo 
peso na votação.

> Democratização do uso 
de verbas e do ensino, para 
que todas as decisões sejam 
colegiadas. Sempre priorizando 
a ética.

Lutar para que o nome da 
universidade esteja sempre em 
primeiro lugar, buscando 
sempre elevar a UFC, 
tanto nacional como 
internacionalmente.

Reabertas as portas
da Igreja do Rosário
NO CENTRO

De portas abertas após 
ter suas atividades suspen-
sas no último dia 14, a Igre-
ja do Rosário, no Centro, 
voltou a receber os fi éis. 
“Fiquei feliz quando passei 
e vi a igreja aberta”, conta 
a esteticista Rosélia Santos, 
50, que trabalha no Centro e 
faz suas orações lá todos os 
dias. “Senti falta quando es-
tava fechada e pedi a Deus 
que não fi casse assim.” 

Na fachada da igreja, ha-
via uma faixa justifi cando 
o fechamento por falta de 
segurança. No fl anelógrafo, 
um cartaz ainda adverte: por 
motivo de segurança, mante-
nha seus pertences em local 
em que você possa vê-los. 
Ontem de manhã, próximo à 
entrada do local, havia dois 
policiais militares. Algum 
tempo depois, chegaram 
dois guardas municipais. 

Para o vigário episcopal e 
reitor da Igreja do Rosário, 
padre Clairton Alexandri-
no, o apelo por segurança 
foi atendido. Segundo ele, 
na praça dos Leões, havia 
muitos dependentes quími-
cos que brigavam e falavam 
palavras obscenas para os 
fi éis. Os assaltos estavam se 
tornando freqüentes. Com a 
presença do policiamento, 
as pessoas suspeitas se afas-
taram. 

Segundo o comandan-
te da 5ª Companhia do 5º 
Batalhão da Polícia Mili-
tar, major Douglas Afonso, 
sempre houve policiamento 
na praça dos Leões duran-
te todo o dia. O que pode 
ocorrer, conforme ele, é de 
assaltantes observarem os 
momentos em que os poli-
ciais se afastam devido a al-
guma ocorrência e aprovei-
tarem para praticar crimes. 
Ele aconselha aos fi éis que 
não descuidem de seus ob-
jetos pessoais enquanto re-
zam. “Uma pessoa que vai à 
igreja não imagina que pode 
ser roubada.”

A aposentada Madale-
na Vieira, 61, também co-
memorou a reabertura da 
igreja. Ela conta que morou 

no Centro por dois anos e 
sempre freqüentava o local. 
“Hoje moro em outro bairro 
e venho ao Centro por cau-
sa dessa igreja.” Para ela, as 
autoridades competentes 
têm de tomar providências 
para garantir a seguran-
ça dos fi éis. “A igreja tem 
que caminhar junto com 
o povo. Em meio a tantos 
problemas, ela dá conforto 
e apoio.”

A ausência de pessoas 
que desrespeitavam e ame-
drontavam os fi éis, para pa-
dre Clairton, não é o ideal. 
“Como pastor, fi co com o 
coração partido por saber 
que pessoas estão sendo 
expulsas. A igreja tem que 
ser a casa do acolhimento e 
do amor. Essa atitude tem 
que chamar a atenção das 
autoridades para combater 
as causas, e não os efeitos. 
Quando a igreja foi fechada, 
contamos 47 dessas pessoas. 
Gostaria que elas participas-
sem da vida da igreja.” Ele 
diz esperar que essa experi-
ência sirva de estímulo para 
que sejam criados meios de 
assistência, como centros de 
reabilitação para dependen-
tes químicos.

SERVIÇO

A Igreja do Rosário fi ca na 
Praça dos Leões, no Centro. 
As missas são realizadas de 
segunda a sexta-feira, às 
7h20min e a igreja permanece 
aberta até às 17 horas.   

> A Igreja do Rosário foi 
construída em 1730. Sua 
primeira edifi cação foi 
erguida com taipa e palha 
por escravos da Irmandade 
de Nossa Senhora dos Pretos. 
Vinte e cinco anos depois, foi 
reconstruída com pedra e cal. 
Durante mais de 30 anos, foi 
matriz de Fortaleza.

Estudantes de Jornalismo são avaliados
JOVENS TALENTOS

  Estudantes de Jornalismo que 
se candidataram a integrar a 
quarta turma do projeto Jovens 
Talentos do O POVO serão 
submetidos hoje a avaliação 
escrita que é parte da primeira 
etapa da seleção. A prova, com 
questões de Língua Portugue-
sa e Conhecimentos Gerais 
voltados para a atividade jor-
nalística, será aplicada das 14 
às 18 horas, na sede da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), 
na rua 25 de Março, 882, no 
Centro. Aprovados nessa pri-
meira fase do processo seleti-
vo deverão iniciar as ativida-
des a partir de 1º de setembro 
próximo. O projeto Novos Ta-
lentos está sob a coordenação 
da Universidade Corporativa 

O POVO (Uniopovo), tendo 
como responsável o jornalista 
Plínio Bortolotti.
   No decorrer da permanên-
cia, os selecionados assistem a 
aulas de português e palestras 
com profi ssionais, realizam 
trabalhos de campo, rodízios 
por áreas de produção e pas-
sam por acompanhamento e 
avaliações. Os estudantes re-
ceberão vale-transporte e um 
certifi cado de estágio com o 
número de horas trabalhadas 
(que deverá ser de cinco horas 
diárias). Sérgio Falcão, reitor 
da Uniopovo, e Luciana Ma-
ciel, coordenadora de cursos 
da instituição, destacam ser 
uma oportunidade para uni-
versitários de Jornalismo do 

6º ao 8º semestres entrarem 
em contato com todas as mí-
dias que compõem o Grupo de 
Comunicação O POVO: jornal, 
rádio, TV O POVO e portal.
   Conforme Falcão, durante 
o período da inscrição foram 
recebidos 428 currículos de 
estudantes  das diversas facul-
dades do Ceará, e até de ou-
tros estados. A relação dos 93 
que foram selecionados para 
fazer a avaliação estará sendo 
disponibilizada hoje no con-
teúdo extra do portal. Ele des-
taca que qualidade tem sido 
a marca principal do projeto, 
ressaltando que uma prova, é 
o fato de que todos os candida-
tos que passaram pelos Novos 
Talentos estão atualmente no 

mercado de trabalho. Como 
ocorre a cada edição, para a 
segunda etapa do projeto, se-
rão selecionados apenas os 
estagiários mais bem avalia-
dos na primeira fase. A partir 
de então, tem continuidade o 
sistema de aprendizado com 
palestras, trabalho de campo, 
rodízios por diversas áreas 
de produção, encontros com 
a chefi a da Redação, acompa-
nhamento e avaliações.

INCÊNDIO

SUSTO
Um incêndio de pequenas proporções destruiu parcialmente um 
apartamento localizado no Edifício Gomes de Freitas, na avenida 
Bezerra de Menezes, bairro São Gerardo. As chamas, segundo o Corpo 
de Bombeiros, se concentraram no terceiro andar do prédio, mas logo 
foram controladas. Ninguém saiu ferido.

TALITA ROCHA

>> Confira a lista dos 
candidatos que fazem prova 
hoje www.opovo.com.br/
conteudo extra 

!


