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RESOLUÇÃO Nº. 13/CONSUNI, DE 28 DE MARÇO DE 2008 
 

Aprova a criação do Curso de Doutorado no 
Programa de Pós-Graduação em Desenvol-
vimento e Meio Ambiente-PRODEMA (em 
Rede). 

 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, no uso de suas atribui-
ções legais e estatutárias, e tendo em vista o que deliberou o Conselho Universitário (CONSUNI), 
em sua reunião de 28/03/2008, na forma do que dispõe o inciso V do art. 53 da Lei nº. 9.394, de 
20/12/1996, combinado com os arts. 11, letra i, e 25, letra s, do Estatuto em vigor; 

 
considerando:  
a) que o Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente tem por objetivo a deman-

da por novos conhecimentos científicos essenciais para o desenvolvimento sustentável do Nordes-
te, em especial da região do semi-árido; 

b) a urgente necessidade de capacitação de recursos humanos e de aplicação da massa 
crítica, no âmbito acadêmico, como no operacional para atender a enorme demanda regional;  

d) que o Doutorado está amparado pelo Termo de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre as Universidades Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universi-
dade Estadual de Santa Cruz (UESC);   

e) que o projeto foi aprovado nas instâncias competentes da unidade de origem e por 
estar de acordo com as normas da CAPES e da UFC que dispõem sobre a pós-graduação stricto 
sensu, 

 
R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º  Aprovar, nos termos da documentação apresentada mediante o Processo nº. 

23067.8325/08-74 a criação do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em De-
senvolvimento e Meio Ambiente-PRODEMA (em Rede), a ser ministrado sob a responsabilida-
de da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade Federal do Ceará. 

 
Art. 2º  A presente Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Reitoria da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, 28 de março de 2008. 
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