
Em parceria com o Governo do 
Estado, o Geeon vai elaborar o 
“itinerário terapêutico”

Abertas as inscrições para 
coordenadores de ações de 
extensão e de cultura artística

Apesar da pausa nas aulas, dá para aproveitar os serviços da UFC 
que ficarão abertos durante o mês de janeiro. Confira o horário de 
funcionamento dos refeitórios, bibliotecas, clínicas e outros setores

Novos leitos de UTI, reformas 
e investimentos em pessoal 
ampliarão os serviços dos 
hospitais universitários 

#PARTIU FÉRIAS

MUDANÇAS TERÃO 
IMPACTO NO SUS  
EM FORTALEZARede de combate  

ao câncer
Oportunidades  
de bolsa

PÁGINA 4 PÁGINAS 4 e 6

PÁGINA 7

PÁGINA 7

Pós-Graduação cresce acima da média nacional    PÁGINA 6
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MAIS UM ANO DE EXPANSÃO
2014

Conheça o novo mapa do ensino superior do Ceará, a partir do início do funcionamento  
dos campi de Russas e Crateús. As aulas terão início no segundo semestre 

PÁGINA 3

PÁGINA 4

PÁGINA 5

Música, artes plásticas, 
culinária e memória 
são algumas das 
atrações da Casa  
de José de Alencar,  
opção de cultura e 
lazer gratuita  
e aberta ao público

Férias, carga horária, 
licenças médicas  
e afastamentos.  
A Progep mostra 
aos servidores como 
exercer seus direitos  
e ficar em dia com a lei

O administrador da fazenda 
experimental Vale do Curu,  
da UFC, colou grau em 
Agronomia aos 53 anos

Programação 
cultural

Organização  
e gestão

GENTE QUE FAZ A UFC

PÁGINA 8

NOVOS CURSOS
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Cada vez mais perto do Interior

A UFC vai estender o horário de funcionamento do ônibus 
intercampi para o horário da noite?

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA UFC: REITOR: Jesualdo Pereira Farias. VICE-REITOR: Henry de Holanda Campos. COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING INSTITUCIONAL: COORDENADOR: Nonato Lima. ASSESSOR 
DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: Italo Gurgel. EDIÇÃO: Hébely Rebouças. TEXTOS: Carmina Dias, Emília Morais, Erick Guimarães, Gustavo Colares, Inês Aparecida, Milena Ribeiro e Thiago Matos. REVISÃO:  
C. Daniel Andrade, Maria das Dores de O. Filgueira, Rogeria Batista Vasconcelos e Sílvia Marta Costa. FOTOS: Júnior Panela, Rafael Cavalcante e Ribamar Neto. PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO:  
Yuri Leonardo. IMPRESSÃO: Imprensa Universitária. DISTRIBUIÇÃO: Secretaria da Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC.

Artigos e/ou matérias assinadas não correspondem necessariamente à opinião do jornal ou da UFC. 

REDAÇÃO: Av. da Universidade, 2853 - Benfica, Fortaleza-CE - CEP: 60020-181 - ufcinforma@ufc.br
FONES: (85) 3366 7330 - 3366 7331 - 3366 7332 - 3366 7319. 

A Universidade Federal do Ceará inicia 2014 com um passo à frente 
no quesito expansão. Começam os preparativos para que jovens dos 
municípios de Russas e de Crateús se insiram na faculdade sem, neces-
sariamente, precisarem se mudar para a Capital ou para municípios de 
outras regiões. O início das aulas está marcado para o segundo semestre, 
mas o Jornal da UFC adianta detalhes sobre o novo mapa do ensino 
superior no Ceará. Levar a Universidade ao Interior é uma forma de de-
mocratizá-la, descentralizá-la, e fazer com que ela chegue mais perto dos 
desafios que a movem – desafios que a UFC vem conseguindo cumprir.

Nesta edição de janeiro, o leitor também confere o balanço geral 
da última avaliação dos cursos de pós-graduação e fica por dentro do 
que funciona na UFC durante o período de férias, dentre vários outros 
serviços. E, mais uma vez, se atualiza da programação que movimentará 
os equipamentos culturais da UFC e da cidade. Não custa lembrar que 
já estamos preparando as próximas publicações do Jornal. Mande suges-
tões para nossa equipe: ufcinforma@ufc.br. Boa leitura!

O ônibus intercampi foi uma importante conquista do movimento 
estudantil da UFC. A administração superior avaliou a demanda e, 
após estudos realizados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, 
implantou o sistema interligando os campi do Benfica, Porangabussu 
e Pici-Prisco Bezerra. Em seguida, implantou também um sistema 
para atender os estudantes do Labomar. Neste ano, faremos uma 
avaliação do funcionamento e da demanda para possíveis ajustes. A 
partir deste estudo, definiremos se realmente será necessário estender 
o horário de funcionamento dos ônibus.

EDITORIAL

PERGUNTE À REITORIA

EXPEDIENTE

NOTAS

TRANSPORTE

Raif Bucar e Matheus Figueiredo, estudantes da graduação.

RESOLUÇÕES ERRAMOS

Jean-Paul Sartre e Simone de 
Beauvoir na Reitoria

Em 26 de setembro de 1960, o filósofo e escritor francês Jean-
-Paul Sartre (o segundo, da esquerda para a direita) e sua 
mulher, também escritora e um dos grandes nomes do feminis-
mo do século XX, Simone de Beauvoir, visitaram a Reitoria da 
UFC. Na foto, o casal é recebido no Salão Nobre, pelo Reitor 
Martins Filho e pelos escritores Milton Dias e Fran Martins (os 
dois à direita). Sartre e Simone vieram ao País para participar 
do I Congresso Brasileiro de Crítica e História, promovido pela 
então Universidade do Recife, e aproveitaram para visitar outras 
universidades. Ficaram por três dias em Fortaleza, como convi-
dados da UFC. 

Fontes: MAUC/UFC e Cronologia Ilustrada de Fortaleza – Roteiro 
para um turismo histórico e cultural – 2005 de Miguel Angelo de 
Azevedo, o Nirez.

MEMóRIA UFC

acervo do museu de arte da uFc

Carreira docente em debate

Na fotogaleria da matéria intitulada 
"Matemática vive boom em 2013", publi-
cada na edição de dezembro, a imagem 
número dois corresponde ao Prof. Edson 
Holanda Teixeira, do Departamento de 
Patologia e Medicina Legal da UFC, e não 
do Prof. Antonio Caminha Muniz Neto, 
retratado corretamente na foto acima.

Continua aberto o período para que a 
comunidade acadêmica sugira, critique e 
contribua sobre as minutas que tratam da 
carreira docente na UFC. Os documentos 
normatizarão temas como progressão 
funcional, regime de trabalho e avaliação de 
professores. A participação pode ser feita pelo 
endereço: carreiradocente@ufc.br. Em março, 
uma comissão irá analisar as propostas 
e elaborar os anteprojetos. Eles serão 
novamente discutidos e, só então, levados à 
apreciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE). Saiba mais: bit.ly/19jQs8z.

DESCOBERTA ANUÁRIO
Lesma marinha Tudo sobre 

a UFCUma nova espécie de lesma 
marinha foi descoberta pelos 
pesquisadores do Instituto de 
Ciências do Mar (Labomar) 
e batizada com nome de 
celebridade: Tritonia khaleesi, 
em homenagem a uma 
personagem da famosa série 
de TV Game of Thrones. A mi-
núscula lesma – e seu nome 
inusitado – ganharam espaço 
no noticiário nacional. Saiba 
mais em bit.ly/1c8B4su.

Já está disponível para 
consulta a nova edição 
do Anuário Estatístico da 
UFC, com números, es-
tatísticas e outros dados 
sobre graduação, pesqui-
sa, assistência estudantil, 
recursos humanos e 
muito mais sobre a Insti-
tuição. Dá para ver tudo 
pela Internet. Acesse bit.
ly/1hGFNqK.

raFaeL cavaLcante
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Novos cursos no Interior têm início este ano
Conheça a situação dos novos campi da UFC e saiba como anda  
a expectativa das cidades com a chegada da estrutura universitária 

P  ara cumprir o desafio de 
descentralizar o ensino 
superior no Ceará, a UFC 
vai ampliar sua atuação 

no interior do Estado em 2014. 
Além dos campi já existentes em 
Sobral e Quixadá, começam a fun-
cionar este ano os dois primeiros 
cursos dos novos campi de Crateús 
e Russas: Ciências da Computação 
e Engenharia de Software, respecti-
vamente. As obras nos municípios 
estão em andamento (ver mapa). 
Mesmo assim, as aulas já terão iní-
cio em estruturas provisórias.

De acordo com a diretora do 
Campus de Crateús, Profª Ma-
ria Elias Soares, “dependendo 
das condições de infraestrutura, 
ainda há a possibilidade de ini-
ciarmos também o curso de Sis-
temas de Informação em 2014”, 
afirmou. Localizada a 354 km de 
Fortaleza, a cidade terá três cursos 
de engenharia (Civil, Ambiental 
e de Minas), confirmados para 
começar em 2015, com 50 vagas 
cada um. 

Já em Russas, município situ-
ado no Baixo Jaguaribe, as ativi-
dades da turma de Engenharia de 
Software começam, em agosto de 
2014, nas salas e laboratórios do 
Centro Vocacional Tecnológico 
(CVT). A partir de 2015, haverá 
graduações em engenharias Civil, 

CRATEÚS E RUSSAS

Novo prédio do ICA já tem seis cursos; conclusão será até dezembro
TRANSfERêNCIAS

O Campus do Pici, o maior da 
UFC, ficou ainda mais movimen-
tado. Os alunos dos primeiros cur-
sos instalados no novo prédio do 
Instituto de Cultura e Arte (ICA) 
foram transferidos no segundo se-
mestre de 2013. Cerca de mil alu-
nos de graduação em Música, Gas-
tronomia, Moda e Filosofia já estão 
usufruindo da moderna estrutura 
do prédio, situado ao lado do Res-
taurante Universitário. Também já 
estão lá os estudantes das pós-gra-
duações em Artes e em Filosofia.

A primeira etapa da construção 
foi entregue em agosto de 2013, 
com 38 salas de aula e espaços para 
setores administrativos, gabinetes 

DEPOIMENTO 

“Infelizmente, devido às 
condições financeiras, 
poucos alunos avançam 
após terminar o ensino 
médio. Seria um problema 
resolvido com a chegada 
da universidade, que iria 
atender os jovens dos 11 
municípios da microrregião 
de Crateús. Nós estamos 
cheios de expectativas para 
ter nossos jovens estudan-
do na cidade”. 

Rejânia de Araújo Gomes, 
coordenadora da Escola 
de Ensino Fundamental 
e Médio Lourenço Filho, 
que atende 545 alunos 
em Crateús.

ENSINO

de professores e centros acadêmi-
cos. Já a segunda etapa, que corres-
ponde a 40 laboratórios, biblioteca 
e anfiteatro, deve ficar pronta até 
dezembro deste ano. Segundo o 
diretor do ICA, Prof. Sandro Gou-
veia, a estrutura de salas de aula foi 
adaptada temporariamente para 
receber os laboratórios. 

Outros três cursos de gradua-
ção ainda devem integrar o novo 
prédio: Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Cinema e Audiovi-
sual, além das pós-graduações em 
Comunicação e em Artes. Os cur-
sos de Teatro e de Dança permane-
cerão na sede da Av. Carapinima 
(Campus do Benfica).O investimento no ICA é de R$ 20 milhões na obra de 13 mil m²

Mecânica e de Produção, além do 
curso de Ciências da Computação. 

No último mês de novembro, 
a Secretaria do Patrimônio da 
União (SPU) formalizou a cessão 
de um terreno no centro de Rus-
sas, exclusivo para atividades de 
extensão. O diretor do Campus, 
Prof. Lindberg Gonçalves, desta-
ca a expectativa dos moradores, 
que relataram a chegada da UFC 
como um segundo momento 
marcante na história da cidade – o 
primeiro, diz ele, teria sido a che-
gada da energia elétrica.

Quixadá e Sobral 
Mas nem só de novos campi 

vive a expansão da UFC. No Cam-
pus de Quixadá, haverá dois novos 
cursos a partir de 2015: Design Di-
gital e Engenharia da Computação. 
Outra novidade é que a UFC tam-
bém recebeu a doação de um ter-
reno em Itapajé, a 125 km de For-
taleza, onde será construída uma 
extensão do Campus de Sobral, 
abrigando nove graduações: Artes 
Cênicas, Biologia, Física, Geogra-
fia, História, Letras/Português, Ma-
temática, Pedagogia e Química. Os 
15 hectares da propriedade foram 
doados pelo empresário José Maria 
de Sousa Melo, falecido em 2011. 
A UFC aguarda a oficialização da 
cessão do imóvel. • MILENA RIBEIRO

1.CRATEÚS
Início em 2014: Ciências 
da Computação (agosto). 
Início em 2015: Sistema de 
Informação e engenharias 
Civil, Ambiental e de Minas.
Estrutura: o total investido 
é de R$ 15 milhões. As 
obras do primeiro bloco 
didático devem ser conclu-
ídas em maio. A segunda 
etapa deve começar em 
fevereiro, com prazo de 
conclusão de um ano.

2. ExPANSãO SOBRAL
A UFC aguarda cessão 
oficial de terreno em 
Itapajé, onde funcionarão 
nove graduações.

3. QUIxADÁ
Novos cursos: Design 
Digital e Engenharia da 
Computação (2015)

4. RUSSAS
Início em 2014: 
Engenharia de Software 
(agosto). 
Início em 2015: Ciências 
da Computação e enge-
nharias Civil, Mecânica e 
de Produção.
Estrutura: as primeiras 
atividades funcionarão 
na estrutura do CVT. 
Os investimentos no 
Campus somam R$ 8 
milhões, com previsão de 
entrega em 2015.

Mudanças previstas nos municípios
EXPANSÃO

ribamar neto
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Ao longo de janeiro e de par-
te de fevereiro, a UFC fica 
aparentemente adorme-
cida. Afinal, para muitos, 

“férias são férias”, e o repouso é obri-
gatório. Mas, apesar da movimen-
tação reduzida, algumas atividades 
têm continuidade. Além dos setores 
administrativos, que não sofrem in-
terrupção, alguns equipamentos es-
tarão de portas abertas.

O recém-ingresso na pós-gra-
duação em Economia Renan Aires 
avalia que o período de recesso é 
oportunidade não apenas para rela-
xar, mas também para “revisar con-
teúdos vistos na graduação” e “me-
lhorar a base em matemática”. Ele 
é um dos que participam do Curso 
de Verão da Matemática, projeto 
ligado à pós-graduação, que ocorre 
de forma ininterrupta desde 1966 
e atrai estudantes das mais diversas 
instituições de ensino superior do 
País, sempre durante as férias.

Para o estudante de graduação 
José Brito, “vivenciar a universi-
dade significa viver o cotidiano 
independentemente do calendário 
acadêmico. Existem laboratórios, 
grupos de extensão, trabalhos ad-
ministrativos e outras atividades 
que não cessam. Eu, por exemplo, 
combino de encontrar colegas de 
curso durante o recesso”. Apesar 
disso, é preciso ponderar que nem 
todos os setores da UFC estarão 
abertos. É por isso que o Jornal da 
UFC mostra o que dá para apro-
veitar enquanto as aulas não são re-
tomadas. Confira! • THIAGO MATOS

O QUE FUNCIONA NAS FÉRIAS

Saiba o que funciona durante este mês e agende 
uma data para aproveitar os serviços da UFC 

SERvIÇO

Férias também é tempo  
de viver a Universidade

• A Biblioteca Universitá-
ria funciona durante todo 
o mês de janeiro, mas em 
regime especial. Cada uni-
dade terá um horário de 
funcionamento específico. 
Informações: 85 3366 
9557 ou no endereço: 
is.gd/PIvglP.

• O Restaurante Univer-
sitário servirá almoço 
e jantar nos campi de 
Fortaleza. No Interior, 
haverá regime especial. 
Informações: 85 3366 
7441 ou is.gd/PIvglP.

• O atendimento ao público 
também segue normalmen-
te no Hospital Universi-
tário Walter Cantídio e na 
Maternidade-Escola Assis 
Chateaubriand. Informa-
ções: 85 3366 8183.

EXTENSÃO

Estudantes da UFC retornam para aulas no dia 10 de fevereiro

Alguns exames simples são aliados 
na prevenção da doença

Criada rede de 
combate ao câncer

UfC E SESA

O Ministério da Saúde di-
vulgou o alerta: para 2014 estão 
previstos 576 mil casos novos de 
câncer no Brasil. Diante desse 
contexto, a UFC anuncia uma 
boa notícia: o Grupo de Edu-
cação e Estudos Oncológicos 
(Geeon),  projeto de extensão 
do Departamento de Cirurgia, 
junto com a Secretaria de Saú-
de do Estado, criará a Rede de 
Atenção e Combate ao Câncer 
no Ceará, de caráter interdisci-
plinar e multiprofissional. 

O lançamento do projeto-
-piloto está previsto para o 
início deste ano, no bairro Ro-
dolfo Teófilo, onde o Geeon 
já desenvolve o exitoso projeto 
Iracema, com ações de pre-
venção, tratamento e combate 
do câncer de mama. Agora, as 
ações se estenderão para outros 
tipos da doença, envolvendo 
unidades de saúde, profissio-
nais de diversas áreas e saberes 
acadêmicos e populares, além 
de práticas integrativas.

O Grupo vai elaborar um 
“itinerário terapêutico”, que 
delineará a trajetória mais efi-
ciente e ágil que o usuário do 
SUS poderá utilizar para ser 
atendido em tempo hábil. Nos 
primeiros seis meses, haverá 
mapeamento das unidades 
de saúde disponíveis para o 
atendimento, além da criação 
de campanhas de prevenção 
e detecção precoce do câncer 
e da formação de agentes de 
saúde. Também serão feitas 
pesquisas sobre a importância 
da subjetividade na percepção 
da saúde e da doença.

antonio cruz/abr

OPORTUNIDADE
Inscrições de propostas para 650 bolsas de extensão e 100 de cultura artística

Estão abertas, até 21 de fevereiro, 
as inscrições para seleção de propos-
tas de bolsas de extensão da UFC. As 
solicitações devem ser apresentadas 
pelos coordenadores de ações de 
extensão das seguintes áreas: Comu-
nicação; Cultura; Direitos Humanos 
e Justiça; Educação; Meio Ambiente; 
Saúde; Tecnologia e Produção; e Traba-
lho. Serão concedidas 650 bolsas, cada 
uma no valor de R$ 400,00.

De acordo com o Edital nº 02/2013, 
as bolsas terão duração de 10 meses, 
de março a dezembro de 2014. A 
divulgação das ações selecionadas será 
feita no dia 28 de fevereiro. Já a seleção 
dos bolsistas ocorrerá nos dias 6 e 7 de 
março. Mais informações podem ser 
encontradas no endereço is.gd/sziCPv.

Além disso, também estão abertas, 
até 24 de janeiro, as inscrições de 
propostas de bolsas do programa de 

promoção da cultura artística da Se-
cretaria de Cultura Artística da UFC 
(Secult-Arte). As bolsas destinam-se 
a apoiar projetos artísticos e cultu-
rais protagonizados por estudantes 
de graduação e desenvolvidos sob 
a coordenação de servidor docente 
ou técnico-administrativo da UFC. 
Serão concedidas 100 bolsas. 
Detalhes estão disponíveis em  
www.secultarteufc.com.

• A Clínica de Psicologia 
funciona em horário 
especial até 10/1, das 8h 
às 18h, e normaliza seu 
atendimento a partir de 
segunda-feira (13), rece-
bendo os pacientes das 
8h às 20h. Informações: 
85 3366 7689 / 7690.

• A quadra do Centro 
Esportivo Universitário 
(CEU) funciona normal-
mente para treinamentos 
e atividades físicas. Os 
interessados podem reser-
var horário por meio da Co-
ordenadoria de Atividade 
Desportiva. Informações: 
85 3366 7871.

• A Central de Estágios não 
terá mudanças no horário 
de atendimento ao público. 
Horário de funcionamento: 

manhã (das 8h às 11h) e 
tarde (das 14h às 17h). Mais 
informações: 85 3366 7413

• A Ouvidoria da UFC estará 
disponível à comunidade 
acadêmica durante as férias. 
Horário de funcionamento: 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h. Mais informações: 85 
3366 7339.

• A Seara da Ciência funcio-
na com expediente normal, 
aberta a visitas durante 
o período da manhã e da 
tarde. Mais informações: 85 
3366 9294.

• O Museu da UFC (MAUC) 
funciona normalmente e 
segue com exposição do 
artista plástico Descartes 
Gadelha. Mais informações: 
85 3366 7481 / 7482.

ribamar neto
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Hospital Universitário
Walter Cantídio
• 25 UTIs adultas (aumento 
de 10,9% em relação ao total 
existente em Fortaleza*)

• 10 UTIs pediátricas (aumen-
to de 18,8%)

Hospital Universitário
Walter Cantídio
Atualmente, estão em execução 
obras nos seguintes setores: 
unidade coronariana, ambulatório 
de dermatologia, ambulatório 
do servidor, setor de nutrição 
parenteral, sanitários de público 
e circulação de ambulatórios es-
pecializados (primeiro pavimento 
do bloco central), enfermarias 
da clínica cirúrgica, clínica de 
transplante de medula óssea, 
unidade de pediatria e unidade de 
transplante (terceiro pavimento 
do bloco cirúrgico). Também está 
sendo construído um pavimento 
com 40 leitos de UTI. 

Total: R$ 191 milhões (obras contratadas e previstas)

Maternidade-Escola 
Assis Chateaubriand
• 6 UTIs adultas (aumento 
de 2,6% em relação ao total 
existente em Fortaleza*)

• 9 UTIs neonatais (aumento 
de 10%)

Maternidade-Escola 
Assis Chateaubriand
Estão em execução as 
reformas da fachada do atual 
prédio, das enfermarias  do 
primeiro e segundo pavimen-
tos e a construção de um 
anexo de cinco pavimentos 
com emergência e cuidados 
intermediários (convencional 
e canguru).

A inauguração do Serviço 
de Diagnóstico por Ima-
gem no Hospital Univer-
sitário Walter Cantídio 

(HUWC), em dezembro de 2013, 
marcou o começo de um ciclo de 
mudanças que, ao longo dos pró-
ximos dois anos, promete transfor-
mar os hospitais da UFC. No to-
tal, 14 obras estão sendo realizadas 
simultaneamente no HUWC e na 
Maternidade-Escola Assis Chate-
aubriand (MEAC). Outras 12 de-
vem começar ao longo deste ano.

A mudança mais impactante 
deve se dar na ampliação do nú-
mero de UTIs, que aumentará em 
13% o número de leitos (adultos, 
neonatais, pediátricos etc.) da rede 
pública de Fortaleza. No Walter 
Cantídio, atualmente com 13 va-
gas, estão sendo construídos 48 
leitos. Já na MEAC, o número de 
leitos passará de 25 para 40.

A assessora técnica do HUWC, 
Airtes Vitoriano, ressalta a expec-
tativa de melhoria na qualidade da 
assistência aos pacientes e a seus fa-
miliares. Um dos destaques será a 
construção de 10 UTIs pediátricas, 
serviço que atualmente não é ofere-
cido pelo Hospital. “Isso vai permi-
tir recebermos crianças com proble-
mas de alta complexidade”, diz.

Dentre as mudanças, desta-
cam-se também as reformas no 
setor de transplante, área em que 
o HUWC é referência nacional. 
A clínica de transplante de me-
dula óssea será ampliada de dois 
para oito leitos. “Vai nos permitir 
dobrar o número de transplantes 
e, possivelmente, zerar a atual fila 
de espera”, diz Airtes.

Além disso, haverá ampliação de 
leitos para transplantes hepático, re-
nal e de pâncreas. Conforme explica 
Airtes, isso deve proporcionar melho-
res condições de cuidado aos trans-
plantados, o que garante uma maior 
taxa de sucesso nas intervenções.

Maternidade-escola
A MEAC, que em dezembro 

O HUWC e a MEAC passam por reformas que terão impacto na capacidade do SUS em Fortaleza 

SAÚDE

Mais UTIs e mais leitos  
ampliarão atendimento na UFC

completou 50 anos, também pas-
sa por grande mudança. Ao lado 
do prédio principal, está sendo 
construído um anexo de cinco 
pavimentos que vai abrigar UTIs 
neonatais e uma nova emergên-
cia. A medida é necessária porque 
a atual emergência da MEAC fica 
em rua secundária de difícil aces-
so para ambulâncias.  

No atual prédio da Maternida-
de, serão reformadas as enfermarias 
da obstetrícia e ginecologia, além 
da ampliação da UTI materna. 
Quando todas as obras estiverem 
prontas, o número de leitos em en-
fermarias passará de 209 para 270. 
Esses espaços, aliás, ganham mais 
privacidade: o número de leitos se 
reduz de seis para quatro por uni-
dade, climatizados, que passam a 
contar com banheiro próprio.

“As mudanças vão nos permitir 
ter um acompanhamento de perto, 
humanizando o atendimento”, diz 
o diretor da MEAC, Carlos Au-
gusto Alencar Júnior. Ele lembra, 
no entanto, que, durante as obras, 
o número de vagas está sendo re-
duzido. Diz, porém, que, quando 
tudo estiver concluído, haverá mais 
segurança, conforto e a possibilidade 
de ter acompanhante ao lado do 
recém-nascido. • ERICK GUIMARãES

EXTENSÃO

Autorizado concurso para 
contratação de pessoal

O Governo Federal autorizou a 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh) a realizar concurso 
público para contratação de pessoal 
para os hospitais universitários da 
UFC. A Ebserh, por sua vez, já inicou o 
processo de seleção da empresa que 
irá realizar o concurso. A expectativa 
é de que a seleção e convocação 
dos aprovados sejam feitas até o fim 
deste semestre.

Os hospitais vivem hoje grave ca-
rência de pessoal. Segundo a Ebserh, 
são necessários 1.920 profissionais 
para regularizar a situação do quadro.

O QUE MUDA NO COMPLEXO HOSPITALAR 

50 novas UTIs

Reformas

*Atualmente, em Fortaleza, há um total de 370 UTIs, somando-se as 
unidades federais, estaduais, municipais e conveniadas.

Fonte: Central de Regulação de Leitos de Fortaleza.

Investimento
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Uma análise mais deta-
lhada da última avaliação 
trienal da Coordenadoria 
de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) – 
divulgada em dezembro – traz uma 
notícia animadora: os programas de 
pós-graduação da UFC cresceram 
acima da média nacional. De acordo 
com o relatório da Capes, 23% dos 
programas do País conseguiram au-
mentar sua nota em relação à avalia-
ção anterior, realizada em 2010. Na 
UFC, o índice foi de 28,3% – média 
superior também à da Região Nor-
deste, que foi de 20%.

A UFC aumentou de dois para 
cinco o número de programas com 
nota seis, a segunda maior da Capes. 
Além da Física e da Farmacologia, 
entraram no grupo: Matemática, Ci-
ências Médicas e Recursos Hídricos 
e Saneamento Ambiental. Destaque 
também para as áreas de Ciências da 
Computação, Geografia, Linguística, 
Economia, Cirurgia, Farmacologia 
(profissionalizante), Microbiologia 
Médica e Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, que atingiram nota cinco.

Estratégias
No geral, os cursos que alcança-

ram nota seis investiram no corpo 
docente e na internacionalização. 
Além dessas estratégias, a Matemá-
tica também ampliou seu campo de 
atuação, passando a trabalhar análise 

Pós cresceu acima da média nacional
Os programas da UFC se destacaram apostando na internacionalização e na qualificação docente

AvALIAÇãO DA CAPES

de equações diferenciais espaciais. O 
curso ainda aumentou de um para 
oito número de bolsistas de produti-
vidade pelo CNPq.

Já o Programa de Recursos Hí-
dricos e Saneamento Ambiental, o 
primeiro do Centro de Tecnologia 
a obter nota seis, intensificou a co-
laboração em projetos e periódi-
cos de universidades estrangeiras, 
além de ter apostado na cotutela de 

PESqUISA

O “efeito” Tiririca nos estudos sobre eleições
DISPUTA

O ano eleitoral de 2014 é 
terreno fértil para a pesquisa aca-
dêmica, suscitando uma série de 
discussões: afinal, vale tudo na 
propaganda para tentar se eleger? 
Professor do Mestrado em Direi-
to, Felipe Albuquerque decidiu 
investir no tema. Em 2013, ele 
apresentou na Universidade de 
Nova York uma pesquisa sobre o 
que chama de “banalização das 
campanhas eleitorais”, abordando 
a natureza da propaganda política 
no rádio e na televisão.

Ele analisa casos como o do 
deputado federal Tiririca (PR-SP), 

que transformou em “show de hu-
mor” o espaço que tinha para apre-
sentar propostas. “Até que ponto 
se podem utilizar determinadas 
técnicas de marketing na política?”, 
questiona, ao ponderar que, por 
lei, a propaganda tem utilidades es-
pecíficas. O Prof. Felipe diz ter in-
teresse em somar esforços com ou-
tros setores da UFC dedicados ao 
assunto. Grupos como o Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Mídia, 
Cultura e Política e o Laboratório 
de Estudos de Política, Eleições e 
Mídia também costumam acom-
panhar as disputas.

Prof. Felipe Albuquerque apresentou 
trabalho em Nova York

A coordenadora do Programa de Ciências Médicas, Flávia Santos, e o vice 
coordenador, Ronnald Pinheiro, comemoram resultados

doutorandos.
Foi assim, ainda, na pós-gradua-

ção em Ciências Médicas, a única do 
Norte e Nordeste a obter nota seis. A 
coordenadora, Profª Flávia Santos, 
afirma que houve aumento no nú-
mero de publicações do tipo Qualis 
A1 e A2 – principais estratos de qua-
lidade da Capes. Isso é resultado de 
uma particularidade: para concluir o 
curso, os mestrandos precisam sub-
meter um artigo e receber o aceite 
de uma publicação com Qualis B2. 
Já os doutorandos devem submeter 
dois trabalhos a publicações Qualis 
B1. “Dá mais trabalho, mas garante 
mais qualidade ao curso”, diz Flávia. 
Segundo a Capes, 36% dos artigos 
em Ciências Médicas foram publica-
dos em revistas com Qualis B1, A2 
ou A1. • ERICK GUIMARãES

SERVIÇO
Veja a lista completa das notas de 
todos os cursos da UFC no endere-
ço: is.gd/fvTY4z.

Rumo à nota sete
Mal terminou a divulgação dos 

resultados da avaliação trienal 
da Capes, os coordenadores de 
programas de pós-graduação já se 
preparam para avaliar os pontos 
fortes e as correções necessárias. 
“O grande desafio é manter a nota 
seis e, para isso, é importante mirar 
a nota sete”, diz o Prof. Francisco de 
Assis de Souza Filho, do Programa 
de Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental. O Pró-Reitor de Pesquisa 
e Pós-Graduação da UFC, Prof. Gil 
de Aquino, já avisou que, a partir de 
fevereiro, irá se reunir com todos os 
coordenadores de cursos para fazer 
um balanço do resultado.

A coordenadora do Programa 
de Ciências Médicas, Profª Flávia 
Santos, lembra que os cursos 
que se mantiverem com nota 
seis por duas avaliações conse-
cutivas passam a integrar o Pro-
grama de Excelência Acadêmica 
(Proex) da Capes, que garante 
uma fonte específica de recursos 
e incentivos ao aumento da 
produtividade acadêmica. 

ATé fEvEREIRO
Abertas inscrições  
para bolsas na Europa
Alunos de graduação, doutorado-
-sanduíche e pós-doutorado, 
bem como servidores técnico-
-administrativos têm até 15 
de fevereiro para se inscrever 
no programa BE Mundus, que 
concede bolsas de estudo em 
universidades da Europa. Para o 
pessoal da graduação, há bolsas 
disponíveis na área de Engenha-
ria e Tecnologia e na de Educa-
ção e Treinamento de Professo-
res. Para os demais públicos, as 
oportunidades são no campo da 
Engenharia e Tecnologia. Saiba 
mais: www.bemundus.eu. 

divuLGaÇÃo

 BR NE UFC
Cresceram 23% 20% 28%
Mantiveram 69% 73% 65%
Caíram 8% 7% 7%

NOTA DOS CURSOS

ribamar neto
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Em janeiro de 2014, a 
Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas (Progep) vai 
disponibilizar em seu 

site (www.progep.ufc.br) todas 
as normas referentes a controle 
de frequência, programação de 
férias, licenças médicas, afasta-
mentos e outros itens que inte-
gram a complexa, plural e dis-
persa legislação de pessoal no 
serviço público. As regras vão es-
tar reunidas como parte da con-
solidação normativa que integra 
o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da Progep 
para o período 2013-2017.

A divulgação já é feita pela 
Pró-Reitoria via ofícios, e-mails 
e comunicados à comunidade 
universitária. “A disponibilização 
de conteúdos atualizados em um 
só espaço busca facilitar, preser-
var direitos e deveres das pessoas, 
além de instrumentalizar os pro-
cessos de trabalho da UFC”, ex-
plica o Pró-Reitor, Prof. Serafim 
Ferraz. As normas não são novas 

Medidas ajudam servidor  
a ficar em dia com a legislação
A Progep está fazendo um esforço para tornar mais claras as regras para organização e gestão 
de pessoas nos setores da UFC

NORMATIzAÇãO
GESTÃO

José Alfredo, administrador da fazenda experimental  
Vale do Curu, da UFC, comprova: nunca é tarde para estudarGENTE qUE FAz A UFC

Aos 37 anos, José de Paula de 
Souza, ou melhor, José Alfredo, 
como é conhecido, não havia con-
cluído a segunda série do ensino 
fundamental. Naquela época, co-
nheceu um grupo do Programa 
de Educação em Células Coope-
rativas (Prece), no município de 
Pentecoste, o que despertou nele 
a disposição de retomar os estu-
dos. “Eles podem, também pos-
so”, pensou ele, que então decidiu 
fazer um curso supletivo.

A vida de estudante de José 
Alfredo se prolongou e, no últi-
mo mês de agosto, ele se graduou 
em Agronomia pela UFC, aos 53 
anos. E como se sentia o agricul-
tor que começou a “trabalhar na 
roça aos 7 anos” diante de tanta 

raFaeL cavaLcante
teoria? Ele ri lembrando que, na 
prática, já conhecia muito do que 
via nos livros.

O “vírus” 
Em 2003, quando passou no 

vestibular, não estava só. Com ele, 
ingressou no curso de Geografia 
a filha Daiana Paula. O “vírus” 
do conhecimento atingiu tam-
bém outros filhos: Paula Lucia-
na, mestranda em Engenharia de 
Alimentos; Paulo Glaisson e Pau-
lo Ricardo, que colarão grau em 
Agronomia e Matemática, respec-
tivamente; e João Alfredo, estu-
dante de Direito.

É com entusiasmo que José 
define o que para ele significou o 
acesso aos estudos: “É uma coisa 

espetacular”. Ele para e busca na 
memória as reações que desperta-
va quando tomou a decisão. “Os 
que me criticavam, fazendo goza-
ção, falando do ‘velho que ia estu-
dar’, eram as pessoas que não ti-
nham conhecimento. Os que me 
incentivavam frequentaram esco-
las e universidades e estavam bem- 
sucedidos”. Durante a colação de 
grau na UFC, José Alfredo foi ci-
tado pelo orador representante dos 
docentes, teve direito a aplausos, 
vivas e até faixa de parabéns, es-
tendida por familiares e amigos. O 
feito foi comemorado também em 
Pentecoste, entre os amigos. “Foi 
para a festa até quem dizia que era 
tarde para eu estudar”, diz, entre 
risos, o agora diplomado. 

e até já vigoram. “O que temos 
relativamente novo é a profissio-
nalização da gestão pública bra-
sileira”, acrescenta.

O Pró-Reitor diz ainda que o 
cumprimento efetivo da legisla-
ção também visa atender as enti-
dades de controle interno e exter-
no, como o Tribunal de Contas 
da União (TCU), a Controla-
doria Geral da União (CGU), o 
Ministério Público etc.

Conforme explica o Prof. Se-
rafim, as normas já eram cumpri-
das na UFC. “O que não tínha-
mos, talvez, eram a acessibilidade 
absoluta e a preparação dos novos 
gestores e secretários de subuni-
dades para o trabalho. Como a 
UFC funciona por mandatos, 
era comum termos dirigentes 
sem todas as informações para o 
trabalho, diante de um ambiente 
altamente complexo. Assim, po-
demos falar de desnivelamento e 
desinstrumentalização. É isso que 
a Progep vem paulatinamente 
corrigindo”. • CARMINA DIAS

Fique por dentro das normas

Jornada de trabalho:  
A jornada de trabalho na 
UFC é de 40 horas semanais, 
com exceção dos casos 
previstos em lei. Exemplo: 
há professores com jornada 
de 20 horas e categorias 
profissionais, como a dos 
jornalistas, cuja regula-
mentação prevê 25 horas 
semanais.

Atestado médico: Ates-
tados médicos devem ser 
entregues à Divisão de Perí-
cia e Assistência ao Servidor 
e Estudantes (DPASE) até 
cinco dias a partir da data de 
início do afastamento.

Licença de saúde: No caso 
em que a licença não ultra-

passe cinco dias corridos 
ou 14 dias intercalados no 
período de 12 meses, os ser-
vidores estão dispensados 
da perícia oficial, desde que 
apresentem atestado médi-
co (no prazo de cinco dias). 
O mesmo vale para a licença 
por motivo de doença em 
pessoa da família.

Licença à gestante ou 
adotante: A Lei nº 8.112/90 
concede à servidora gestan-
te, ou adotante, licença de 
120 dias consecutivos. Para 
amamentação ou cuidados 
do bebê, a servidora poderá, 
até o término do primeiro 
mês do início da licença, pe-
dir prorrogação de 60 dias.

Férias: As solicitações de fé-
rias de servidores para gozo 
a partir de fevereiro de 2014 

foram recebidas pela Progep 
até 31 de dezembro de 2013. 
De 1º a 5 de janeiro de 2014, 
os gestores imediatos de 
cada unidade ou subunidade 
administrativa analisarão os 
pedidos e ajustes e homolo-
garão as férias. 

Férias docentes: Aos pro-
fessores é vetado o gozo de 
férias no decorrer do período 
letivo. O início do semestre 
letivo 2014.1 está progra-
mado para 10 de fevereiro. 
A partir dessa data, não será 
permitida a concessão de 
férias para docentes, salvo 
em situações previstas na 
Lei nº 8.112/90. O segundo 
período possível de férias no 
exercício de 2014 se estende 
de 24 de junho a 27 de julho. 
O terceiro período de férias 
docentes começa em 5 de 
dezembro, até o início do 
semestre letivo de 2015.1.
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CULTURA
AGENDA CULTURAL / JANEIRO

LIVRO 

Rua Liberato Barroso, 525, Centro
Informações: (85) 3101 2583 / 3101 2567

Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema
Informações: (85) 3488 8600 

Cultivo de condimentos
quando: 10/01, às 9h
Onde: Horta do Departamento de Fitotecnia (bloco 805 
do Campus do Pici)
quanto: 2 kg de alimentos não perecíveis
Informações: (85) 3366 9668

Referência artística e turística nacional, foi inaugurado 
em 17 de junho de 1910. Além da sala de espetáculo 
em estilo art noveau, abriga auditório com 120 lugares, 
foyeur e espaço cênico a céu aberto. O prédio anexo 
abriga o Centro de Artes Cênicas (Cena), o Teatro Morro 
do Ouro, a Praça Mestre Pedro Boca Rica, a Biblioteca 
Carlos Câmara, a Galeria Ramos Cotoco e outras salas. 
quando: a visita guiada é feita às terças, quartas, quin-
tas e sextas-feiras, às 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h e 
17h. Aos sábados, domingos e feriados, os visitantes são 
recebidos às 14h, 15h, 16h e 17h.
quanto: R$ 4,00 / R$ 2,00. 
Grátis em todo dia 17 e no último domingo do mês.

Memória
A exposição Cidade, Sau-
dade – Fortaleza Anos 70 
reúne fotografi as de Nelson 
Bezerra que mostram a 
Capital cearense em inten-
sa reestruturação urbana. 
O acervo traz imagens da 
construção do Ginásio 
Paulo Sarasate, do Castelão 
e do Centro de Convenções; 
e da abertura de grandes 
avenidas, como Aguanam-
bi, Santos Dumont e Leste-
-Oeste. A vida econômica 
e cultural de Fortaleza, a 
verticalização arquitetônica 
e a intensifi cação dos 
fluxos cotidianos também 
estão documentadas 
na exposição.

quando: até 31/01, de 
quinta-feira a sábado, das 
16h às 21h, e aos domin-
gos, das 16h às 19h
Onde: Estoril (Rua dos 
Tabajaras, 397, Praia de 
Iracema)
quanto: grátis
Informações: 
(85) 3261 0525

“Difuso”
A primeira mostra individu-
al do designer cearense Tú-
lio Paracampos apresenta 
cerca de 20 obras criadas 
de 2007 a 2013, entre pin-
turas, gravuras, esculturas 
e outros experimentos. 
Pesquisando a forma 
e a cor presentes nas 
representações concretis-
tas, as obras de Túlio são 
apresentadas através de 
uma linguagem mínima e 
simbólica que propõe uma 
releitura dessa corrente 
estética. Até o encerra-
mento da exposição, serão 
realizadas ofi cinas e visitas 
de alunos de escolas 
públicas, com o objetivo de 
compartilhar o saber em 
arte. O projeto expográfi co 
da mostra é assinado pela 
arquiteta Suyenne Lemos.

quando: até 28/02, de 
segunda a sexta-feira 
(8h às 17h) e sábado (8h 
às 12h)
Onde: Espaço Cultural 
Correios Fortaleza (Rua Se-
nador Alencar, 38, Centro)
quanto: grátis
Informações: 
(85) 3255 7262

*As informações publicadas são de responsabilidade 
dos divulgadores dos eventos.

Toni Benvenuti

CASA DE JOSÉ DE ALENCAR
Com apresentações de samba de raiz e chorinho, 
aos sábados, e do tradicional forró pé de serra, 
aos domingos, sempre das 12h às 15h, a Casa 
de José de Alencar é ótima opção para as férias. 
Adquirida em 1965 pela UFC, a CJA é tombada 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e tem a missão de preservar e 
difundir a obra do romancista cearense maior. Lá, 
além das ruínas do primeiro engenho a vapor do 
Ceará, construído em meados de 1830 e conside-
rado marco inicial da industrialização do Estado, 
estão abrigadas a Pinacoteca Floriano Teixeira, a 
Biblioteca Braga Montenegro e as coleções Artur 
Ramos (com atabaques e peças relacionadas à 
cultura africana e à escravidão no Brasil) e Luiza 
Ramos (de rendas).

Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e 
sábados, domingos e feriados, das 8h às 15h
Onde: Av. Washington Soares, 6055, Messejana
Quanto: Grátis. 
Informações: (85) 3276 2379 / 3229 1898

OFICINA

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR

CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA

ESTORILCORREIOS

Autor: Clóvis Ramiro Jucá Neto
Fortaleza: Edições UFC, Editora 
Banco do Nordeste, 2012 
512 páginas
R$ 120,00

Com extensa documentação ilustrativa, fotográfi ca e 
estatística, o livro é resultado de tese defendida na Facul-
dade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e 
mostra os passos iniciais do processo de urbanização da 
Capitania do Ceará, então atrelada aos governantes de 
Pernambuco. Dividida em três partes principais – “Sobre 
a regularidade dos traçados portugueses”, “Sobre a ocu-
pação do território cearense e a criação de suas vilas” e 
“Sobre o desenho das vilas cearenses” –, a obra apresenta 
ao leitor as condições histórico-geográfi cas especiais que 
condicionaram a ocupação demográfi ca tardia e pobre do 
solo cearense.

Primórdios da Urbanização no Ceará

Espetáculo

Do coletivo As Traves-
tidas, o espetáculo 
BR-Trans, solo de Silvero 
Pereira, aborda a temática 
de travestis, transfor-

Literatura
Com direção de Aldrey 
Rocha, o projeto Conver-
sas de Esquina é uma 
iniciativa do Coral das 
Artes Cênicas do IFCE 
para homenagear um 
dos maiores artistas 
brasileiros: Noel Rosa 
(1910-1937). Com 
teatro e música, o grupo 
apresenta leitura dramá-
tica dos textos do cantor, 
compositor e instrumen-
tista carioca, resgatando o 
formato das radionovelas 
e das revistas radiofôni-
cas da época de atuação 
de Rosa. No palco, um 
narrador assume todo o 
suspense da trama con-
tada por cinco atores, que 
incorporam personagens 
das obras do artista. 
quando: 11/01, às 17h
Onde: Auditório do 
Dragão do Mar
quanto: grátis

Dança

No projeto Quinta com 
Dança deste mês, a Cia. 
Vatá, dirigida pela core-
ógrafa Valéria Pinheiro, 
apresenta o espetáculo 
Bagaceira, cana e engenho, 
inspirado na cultura po-
pular nordestina e tendo 
como mote a poesia do 
pernambucano Ascenso 
Ferreira (1895-1965), em 
que o sertão nordestino 
se mostra com muito 
humor e de forma lúdica. 
Na apresentação, as 
linguagens do universo 
tradicional do Brasil 
(dança contemporânea, 
sapateado, música e 
danças brincantes) se 
misturam em harmonia.

mistas e transexuais e 
suas histórias de vida, 
passeando pelas 
experiências do próprio 
artista. Foi produzido 
durante a residência da 
Bolsa Interações Estéticas 
(Ministério da Cultura), em 
Porto Alegre (RS).

quando: 15, 22 e 29/01
Onde: sala de teatro
quanto: R$ 20,00 / R$ 
10,00

quando: 9, 16, 23 e 
30/01, às 20h
Onde: Teatro Dragão 
do Mar
quanto: R$ 4,00 / R$ 2,00

Música
O grupo Astronauta 
Marinho, formado 
em 2011, compõe e 
executa músicas de 
caráter essencialmente 
instrumental. A partir 
da própria experiência 
cotidiana, as composi-
ções são formadas por 
resíduos das vivências 
urbanas de cada um dos 
integrantes. A cidade 
de Fortaleza com suas 
cores, ruas e sons, e os 
quartos de apartamento, 
as pequenas descobertas 
dominicais, os bares 
baratos e os notívagos 
permeiam a produção 
da banda.
quando: 10 e 24/01, às 
20h
Onde: Espaço Rogaciano 
Leite Filho
quanto: grátis

Concertos
Onde: Auditório do 
Dragão do Mar
quanto: R$ 4,00 / 
R$ 2,00
Primeiro quarteto de 
saxofones profi ssional 
do Ceará, o grupo Sax in 
Cena apresentará obras 
de compositores france-
ses e peças do pianista e 
regente cearense Alberto 
Nepomuceno (1864-
1920). quando: 5/01, 
às 18h

Um dos grupos da 
Orquestra de Câmara 
Eleazar de Carvalho, 
o Quarteto Cearense 
apresentará repertório 
que vai do barroco ao 
contemporâneo. 
quando: 26/01, às 18h

Destaque do mês


