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Quando 2015 chegar, 19 novas 
graduações terão sido criadas na UFC 
em apenas dois anos. Conheça o passo 
a passo da aprovação de cursos na 
Institução, os critérios avaliados e a lista 
de opções que passam a ser ofertadas 
em campi de Fortaleza e do Interior a 
partir do próximo semestre 
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UFC é a universidade que mais cresce em pedidos de patente no País
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Novas regras de 
regime de trabalho, 
carga horária, 
promoção e progressão 
funcional dos 
professores entram 
em vigor em 2015

O curso comemora 
50 anos com boas 
notícias e prestes a 
aprovar a criação do 
seu mestrado

De 29 de outubro a 1º de 
novembro, Festival de 
Talentos e corrida Volta ao 
Campus, promovidos pela 
Progep, celebram a data

Projeto realiza passeios gratuitos por espaços nem 
sempre conhecidos pelo público. Borboletário, 
trilha ecológica, museus de diversas áreas são 
desvendados a cada edição 

Conhecendo a Extensão Mudanças na carreira docente

Arquitetura em efervescência

Semana do servidor
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O Grupo de Ensino, Pesquisa e Assistência à Mulher Mastectomizada (GEPAM), 
da UFC, preparou uma programação especial para o Outubro Rosa, campanha 
internacional contra o câncer de mama. No Departamento de Enfermagem da UFC 
(Campus de Porangabuçu), das 12h às 14h, haverá palestras sobre "Fé e espiritu-
alidade" (13/10) e  sobre "Oncogênese no câncer de mama" (14/10), além de uma 
Blitz Rosa (16/10). No dia 19, o GEPAM participará da Caminhada Rosa, na Av. 
Beira Mar (Fortaleza). No dia 20, haverá oficina sobre o exame clínico das mamas 
e palestra da enfermeira Carla Monique Lopes Mourão. Saiba mais: www.ufc.br

Sempre crescendo

Diversos equipamentos desportivos estão sendo construídos 
ou passando por processos de revitalização. Qual a 
possibilidade de a quadra da Faculdade de Educação (Faced) 
entrar nesse processo?
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Uma “nova” Universidade foi criada no Ceará, se considerado o au-
mento no número de cursos de graduação da UFC nos últimos anos. Des-
de 2013, foram aprovados 19 novos cursos, quantidade superior à ofertada 
por algumas instituições de ensino superior que surgiram no mesmo perí-
odo Brasil afora. O Jornal da UFC identificou que estudantes e membros 
da comunidade externa demonstraram interesse em saber de que forma é 
escolhido e criado um novo curso na Universidade. A repórter Cristiane 
Pimentel ouviu a Administração Superior e, nesta edição, conta detalhes 
sobre esse processo.

Não deixe de ler também as informações sobre mudanças na carreira 
docente, que impactarão no trabalho dos cerca de dois mil professores da 
UFC. A programação cultural deste mês traz, como destaque, a Semana 
Entrepalavras, que discutirá o plágio na Internet. Depois, diga para a gente 
o que achou do Jornal da UFC. Envie sugestões para ufcinforma@ufc.br. 

ReitoR Jesualdo FaRias: A quadra da Faced será demolida para 
dar lugar ao projeto de urbanização e acessibilidade recentemente 
licitado e com obras já em andamento. A quadra do Centro Esportivo 
Universitário (CEU) foi reformada e adequada aos padrões oficiais. Com 
coberta, cadeiras individuais, nova iluminação, banheiros e vestuários, 
atenderá a toda a comunidade do Benfica.

EDITORIAL

EXPEDIENTE

PERGUNTE À REITORIA

NOTAS

esporte

JK é o primeiro Doutor Honoris Causa
Na noite de 3 de outubro de 1959, quatro anos depois de criada a 
Universidade Federal do Ceará, foi feita a outorga do primeiro título de 
Doutor Honoris Causa da Instituição. O homenageado foi o Presidente 
da República na época, Juscelino Kubitschek (1902-1976). A assem-
bleia universitária da homenagem ocorreu no auditório da Faculdade de 
Direito. Coube ao Reitor Antônio Martins Filho (1904-2002) saudar o 
agraciado. “No meu discurso, detive-me naquilo que me parecia o traço 
essencial da personalidade do Presidente: o seu otimismo. Dei ênfase às 
suas grandes realizações: Brasília, Furnas, Três Marias, a vitoriosa indústria 
automobilística, o milagre do petróleo [...], os grandes reservatórios do 
Nordeste, de que constituía máximo exemplo o Orós, sonho quase secular 
que se transformava em realidade”, contou o Reitor em seu livro Memórias 
– Maioridade – Tomo II (Imprensa Universitária, 1994). A solenidade inte-
grou a programação comemorativa do centenário de nascimento do jurista 
Clóvis Beviláqua, cearense de Viçosa, principal colaborador do anteprojeto 
do Código Civil brasileiro.

MEMóRIA UFC
Acervo MAUc/UFc

pici movimentado

siga!

programação

UFC no Instagram

Outubro Rosa

Mais de 140.000 alunos de ensino médio de Fortaleza 
e do interior do Estado visitam o Campus do Pici nos 
dias 8, 9 e 10 de outubro, para a VI edição da Feira das 
Profissões da UFC. O evento é um dos mais importan-

tes do calendário universitário, e envolve centenas de universitários voluntários, 
que se revezam nos estandes de apresentação dos cursos de graduação. A 
Feira ajuda jovens de escolas públicas e particulares a escolherem uma carrei-
ra. Além disso, funciona como espaço de divulgação de importantes projetos 
da Universidade. Nos campi do Interior, a programação ainda terá data definida. 
Saiba mais: www.ufc.br.

A UFC agora tem um perfil oficial no Instagram, rede de 
compartilhamento de fotos e vídeos na Internet. Basta se-
guir @ufcfoto e acompanhar as imagens produzidas pelos 

fotógrafos Ribamar Neto e Jr. Panela sobre eventos, espaços e ícones da Universidade. 
A iniciativa é da Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional (CCS-
MI), que também está presente no Facebook (facebook.com/UFCCcsmi), no Twitter 
(twitter.com/UFCinforma) e no Flickr (flickr.com/photos/ufc-informa).

Feira das Profissões
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divUlgAção

ribAMAr neto

D e técnicas de defesa pes-
soal à delicadeza do cul-
tivo de orquídeas, dos 
atrativos da biologia ma-

rinha ao universo dos brinquedos 
infantis: a diversidade de projetos 
de extensão da UFC é enorme. 
Desde o início do ano, professores, 
alunos, técnico-administrativos e 
terceirizados, além de pessoas da 
comunidade externa, têm a opor-
tunidade de conhecer a riqueza das 
ações da Universidade em passeios 
por unidades da Instituição. As vi-
sitas monitoradas fazem parte do 
projeto Conhecendo a Extensão da 
UFC. Tudo grátis.

Criado pela Pró-Reitora de 
Extensão, Márcia Machado, com 
apoio do Reitor da UFC, Jesualdo 
Farias, o projeto é coordenado pela 
servidora técnico-administrativa 
Ana Néri Galdino e Silva. “A ideia é 
promover o acesso ao conhecimen-
to acerca do patrimônio histórico, 
cultural e ecológico da Universida-
de, através de atividades que pro-
porcionam vínculos entre a UFC e 
a comunidade”, explica Ana.

Desde maio, foram realizados 
cinco passeios com crianças, jovens 
e adultos. A média de participantes 
em cada edição do projeto é de 40 
pessoas. A UFC oferece transporte 
em ônibus com ar-condicionado e, 
em alguns locais, os visitantes são 
recebidos com lanche, como ocor-
reu no caso do mais recente, reali-
zado no dia 27 de setembro para o 
Centro de Estudos em Aquicultura 
Costeira (CEAC), no Eusébio. 

Vinculado ao Instituto de 
Ciências do Mar (Labomar), o 
CEAC é sede do Projeto de Edu-
cação Ambiental, coordenado pela 
Profª Núbia Lima. Ela e sua equipe 
de bolsistas conduziram os visitan-
tes pela trilha ecológica do rio Pa-
coti. Na beira do rio, deu uma aula 
interativa sobre a biodiversidade do 
mangue. Ela explicou a evolução 
dos seres marinhos, apresentando o 
acervo com amostras de esponjas, 
corais, crustáceos, peixes e mamífe-
ros marinhos. O passeio foi encer-
rado com visita à horta orgânica. • 
carmina dias

A Universidade além de salas e laboratórios
Trilha ecológica, borboletário, museus e outros espaços nem sempre conhecidos pelo público 
são desvendados em passeios gratuitos, promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão

CONHECENDO A EXTENSÃO

“É a primeira vez que participo. Gostei de conhecer o projeto 
do CEAC, que fica mais afastado do nosso núcleo de traba-
lho. Foi uma experiência marcante conhecer esse projeto de 
conscientização ambiental, em contato com a natureza”.
Graciele Siqueira, museóloga da UFC

Depoimento

EXTENSÃO

9 DE AGOSTO
Borboletário Didático
Espaço de criação e manutenção de borboletas vivas, repleto de plantas floridas, onde 
é possível aprender sobre o papel das borboletas no meio ambiente, o ciclo de vida, a 
diversidade de espécies e suas características. Onde fica: Horta Didática do Departa-
mento de Fitotecnia, Campus do Pici. Fone: 85 3366 9684.

27 DE SETEMBRO
Projeto de Educação Ambiental do Centro de Estudos em Aquicultura Costeira 
Passeio pela trilha ecológica e manguezal do rio Pacoti e visita ao Museu Marinho. 
O CEAC é uma estação avançada de pesquisa do Labomar, no Eusébio, resultado de 
parceria público-privada entre a UFC, a Fundação Alphaville, a Prefeitura do Eusébio 
e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Onde fica: Rua Coronel 
Ednardo Weyne, s/n, Cararú, no Eusébio. Fone: 85 3229 8718.

9 DE AGOSTO
Museu da Infância e do Brinquedo 
Exposição sobre a evolução dos jogos e 
brinquedos na sociedade e atividades de 
dinâmicas e jogos. Onde fica: bloco 320 do 
Campus do Pici. Fone: 85 3366 9216.

13 DE SETEMBRO
Projeto Lutas em Foco
Trabalha os fundamentos das artes mar-
ciais, a filosofia dos golpes, as técnicas 
de defesa pessoal e os benefícios da 
atividade física. Onde fica: bloco 320 do 
Campus do Pici. Fone: 85 3366 9217.

Veja alguns dos espaços já visitados pelo projeto

SERVIÇO
PRÓXIMO PASSEIO, DIA 12/10
O destino será a Casa de José de 
Alencar, onde haverá uma programação 
especial para o Dia das Crianças. Interes-
sados devem enviar os dados por e-mail: 
conhecendoaufc@gmail.com. 
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A criação de novos cursos
em tempos de expansão 
Ideias para novas graduações, em diversas áreas do conhecimento, não param de surgir na UFC. 
Conheça como funciona o processo de aprovação e os critérios avaliados

como surgem?

O semestre de 2015.1 
vem trazendo 13 no-
vas graduações para a 
UFC, a maioria nas áre-

as de Engenharia e Computação. 
Em meio às novidades, surge, por 
vezes, uma indagação: de que for-
ma são escolhidos os novos cursos 
da Universidade? Na página da 
UFC no facebook (facebook.com/
UFCCcsmi), alguns estudantes e 
membros da comunidade externa 
manifestaram a dúvida. O Jornal 
da UFC ouviu a Administração 
Superior para responder a ela.

É preciso pensar os aspec-
tos físicos, como infraestrutura e 
equipamentos; humanos, com a 
contratação de professores e ser-
vidores; e pedagógicos, conside-
rando-se, também, a relevância 
para a sociedade. “Os cursos são 
propostos por qualquer depar-
tamento ou unidade acadêmica, 
mas a criação depende da política 
institucional da UFC e da deman-
da social. Não é o mercado que 
manda. São feitas projeções para 
o futuro, pensando problemá-
ticas sociais já existentes ou que 
ainda vão aparecer. Um exemplo 
é o curso de Letras Libras, que se 
propôs a trazer uma nova cultura 
de inclusão à Instituição”, explica 
a coordenadora de planejamento 
e acompanhamento curricular da 
Pró-Reitoria de Graduação, Profª 
Bernadete Porto.

O primeiro passo é a consulta, 
feita pela Administração Superior 
da  UFC às unidades acadêmicas, 
sobre a demanda de novas gradua-

ções. Em seguida, avaliam-se as ne-
cessidades materiais e profissionais 
para o funcionamento. Ao mesmo 
tempo, equipes designadas pelas 
unidades começam a atuar na elabo-
ração do projeto pedagógico junto 
com a Pró-Reitoria de Graduação. 

Concluídas essas etapas, a es-
trutura necessária ao funciona-
mento dos cursos começa a ser 
viabilizada pela UFC. A proposta 
é, em seguida, encaminhada para 
votação no Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CEPE) e no 
Conselho Universitário (Consuni). 
Da proposição até a aprovação são 
necessários, em média, seis meses. 
Com a autonomia universitária, o 
Ministério da Educação só entra 
em cena posteriormente, para ava-
liar e certificar o curso.

Extinção 
Outro fator que altera o pano-

rama das graduações é a extinção 
de cursos – o que ocorreu, recen-
temente, com o bacharelado em 
História e o Curso de Engenha-
ria de Teleinformática. “No caso 
do bacharelado em História, isso 
ocorreu por decisão da própria 
unidade. As vagas vão para a licen-
ciatura, ou seja, não houve redução 
de vagas. Também pode acontecer 
de uma área cair no desuso, como 
na Engenharia de Teleinformática, 
que virou dois novos cursos, mais 
adequados à demanda social: En-
genharia da Computação e En-
genharia de Telecomunicações”, 
explica a Profª Bernadete. • cris-
tiane pimenteL

O que já foi criado e o que ainda poderá surgir
Atualmente, a criação de pelo menos 
três novos cursos, nas áreas de Ciên-
cias, Ciências Humanas e Ciências 
Sociais Aplicadas, está sendo discutida 
nas instâncias da UFC. A Pró-Reitoria de 
Graduação só divulgará os nomes das 
graduações quando o processo estiver 
em etapas mais avançadas.

Desde 2013 até 2015.1, um total de 19 
novas graduações terá sido aprovado 
na UFC. Os mais contemplados serão 
os campi do Interior (Crateús, Russas e 
Quixadá) que, somados, contarão com 
13 novos cursos. 

Em Crateús já está em funcionamento 
o Curso de Ciência da Computação. 
Em 2015.1 iniciam-se as Engenharias 
Ambiental, Civil e de Minas, além do 
Curso de Sistemas de Informação. 

“O Curso de Gestão de Políticas Públicas, que começa em 2015, foi criado a 
partir de ações de pesquisa e extensão associadas ao Mestrado Profissional em 
Avaliação de Políticas Públicas (MAPP) e ao Laboratório de Estudos de Políticas 
Públicas (LEPP). Outro fato definidor foi a proposição, por parte de professores 
das universidades francesas de Lyon 2 e Toulouse 2, de criar um Programa de 
Mestrado Gênero e Políticas Públicas, o que tornou patente a necessidade da 
criação de uma graduação com a qual se pudesse estabelecer um elo teórico-
-metodológico consistente” 

Profª Silvânia Monte, do Centro de Ciências Agrárias.

Depoimento

No recém-criado Campus de Russas, 
já estão em andamento as aulas de En-
genharia de Software.  No próximo ano, 
têm início as Engenharias de Produção, 
Civil e Mecânica, e mais o Curso de 
Ciência da Computação. 

No Campus de Quixadá, começarão as 
aulas de Engenharia de Computação e 
Design Digital. 

Em Fortaleza, são três novas gradua-
ções: as Engenharias de Telecomuni-
cações e de Computação, e Gestão de 
Políticas Públicas.

Cursos criados em 2012 e que tiveram 
início em 2013: Ciência da Computação, 
em Quixadá, e Educação Física (notur-
no), graus bacharelado e licenciatura; e 
Letras Libras.

ENSINO
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Arquitetura e Urbanismo completa 
50 anos em efervescência acadêmica

À s vésperas de completar 
50 anos, o Curso de 
Arquitetura e Urbanis-
mo vive momento bas-

tante positivo na Universidade. O 
curso foi considerado o sétimo 
melhor do Brasil entre 239 ana-
lisados pelo Ranking Universitá-
rio do jornal Folha de S. Paulo e o 
primeiro em todo o Brasil na ava-
liação do Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes (Enade) 
do mesmo ranking.

Além disso, o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CEPE) e o Conselho Universitá-
rio (Consuni) acabam de aprovar 
o Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura, Urbanismo e 
Design, um sonhado mestrado 
acadêmico para área. O curso 
agora aguarda que o Ministério 
da Educação faça a avaliação do 
programa, o que está previsto 
para novembro deste ano.  Se 
isso acontecer, o mestrado deve 
começar a funcionar já em 2015, 
diz o chefe do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo, Prof. 
Romeu Duarte.

Mas o fato é que o curso 
vive, já agora, um momento de 
efervescência. Em novembro, ele 

O curso foi 7º melhor do país no Ranking da Folha, vê a proposta de criação de um mestrado 
avançar no Conselho Universitário e tem vários alunos se destacando internacionalmente

Bom momento

sedia o 5º Seminário Docomo-
mo Norte-Nordeste, evento que 
discute patrimônio arquitetônico 
modernista. Além disso, duas alu-
nas da graduação acabam de ser 
aprovadas para o doutorado em 
universidades estrangeiras: Lara 
Sucupira, nos Estados Unidos; e 
Sofia Carvalho, na Inglaterra. O 
concludente João Ribeiro de Sena 
está disputando o concurso inter-
nacional Archiprix Madri 2015 
com seu trabalho de graduação; 
e três alunos, Leonardo Ferreira 

jr
. p

An
el

A O Conselho Universitário (Con-
suni) da UFC aprovou, no dia 3 de 
outubro, uma série de mudanças na 
carreira docente que impactarão no 
dia a dia dos cerca de 2 mil profes-
sores da Instituição. Há alterações 
nas regras de regime de trabalho, 
carga horária didática (tempo dedi-
cado a aulas efetivas e orientações 
de trabalhos), procedimentos gerais 
para a avaliação de desempenho 
dos professores, progressão e pro-
moção funcional na carreira. As no-
vas regras entrarão em vigor a partir 
de fevereiro de 2015.

Toda a comunidade acadêmica 
pode conferir a íntegra das resolu-

Guimarães, Hortênsia Gadelha 
Maia e Ingrid Teixeira Peixoto, 
foram indicados para o concurso 
nacional Opera Prima.

São boas notícias em série, 
que ganharam impulso nos últi-
mos anos. “O nível dos alunos da 
Arquitetura sempre foi conside-
rado um dos melhores”, lembra 
a vice-coordenadora do curso, 
Profª Beatriz Diógenes. “Já tive-
mos alunos nossos fazendo dou-
torado até no Japão”, completa o 
Prof. Ricardo Paiva.

Ao longo dos últimos dez anos, 
no entanto, o processo se acelerou. 
O curso passou por processo de 
qualificação de seus professores, 
apostou em mestrado e, posterior-
mente, em doutorado interinsti-
tucional. Em paralelo, passou a 
intensificar a atuação em pesquisa 
e extensão. “O ranking da Folha 
é resultado de todo este trabalho. 
Pode-se imaginar como ficaremos 
com a implantação do mestrado”, 
avalia Romeu Duarte.

O programa de pós-graduação 
já tem professores, área de concen-
tração e linhas de pesquisa bem 
definidas. Tão importante quan-
to: há grande demanda por qua-
lificação na área. “Temos mais de 
2 mil arquitetos no Ceará. Muita 
gente está fazendo mestrado nas 
Ciências Sociais ou em Meio Am-
biente porque não temos esse pro-
grama”, diz Romeu. 

Se tudo der certo, o curso 
se prepara para novos desafios. 
Elabora um projeto para cons-
trução de um novo prédio no 
mesmo espaço onde atualmen-
te funciona e se prepara para o 
aniversário de 50 anos do curso. 
Motivos para comemorar não 
faltam. • ericK guimarães

ções já aprovadas. Os textos estão 
disponíveis em notícia publicada no 
portal da UFC (bit.ly/1scRhuF). Até 
o fechamento desta edição do Jor-
nal da UFC, a expectativa era de que, 
em 20 de outubro, outras três reso-
luções fossem ser apreciadas pelo 
Consuni, referentes à promoção e 
concurso de professor titular e pro-
fessor titular livre. Uma resolução 
específica sobre avaliação docente 
também seria apreciada.

As mudanças na carreira do-
cente vinham sendo discutidas há 
cerca de dois anos na UFC, e as 
propostas de resoluções foram sub-
metidas a críticas e sugestões da 

comunidade universitária. As reso-
luções aprovadas regulamentam 
a Lei nº 12.772/12, que estrutura o 
Plano de Carreiras e Cargos do Ma-
gistério Superior.

SERVIÇO
Votação de mais resoluções  
da carreira docente
Quando: 20 de outubro
Onde: Conselho Universitário (Reito-
ria da UFC)

Íntegra das resoluções já aprovadas: 
bit.ly/1scRhuF

carga horária, progressão e promoção FuncionaL
Mudanças na carreira docente entram em vigor em fevereiro de 2015

O curso pertence ao Centro de Tecnologia, mas funciona no Campus do Benfica

A sessão do Consuni que aprovou as 
resoluções durou cerca de seis horas

jr. pAnelA

ENSINO
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Prof. William Barcellos, do Departamen-
to de Engenharia Mecânica

Criou a caldeira-reformador de queimador 
poroso aplicado a combustíveis gasosos 
e líquidos de fácil vaporização. O equi-
pamento, desenvolvido no Laboratório 
de Combustão e Energias Renováveis, é 
baseado em tecnologia limpa. Segundo 
ele, a patente representa "a consolidação 
de um trabalho de desenvolvimento com 
vistas a uma tecnologia que pode ser de 
grande utilidade”. A patente está em fase 
de análise no INPI.

Profª Nágila Ricardo, do Departamento 
de Química Orgânica e Inorgânica

Junto com alunos, desenvolveu um biolu-
brificante à base de óleos de vísceras de 
tilápia, no Laboratório de Polímeros e Ino-
vação de Materiais. A ideia é que o produ-
to seja uma alternativa de lubrificante não 
poluente, contribuindo para a diminuição 
da dependência de derivados do petróleo, 
“além de proporcionar um impulso no 
setor agroenergético, inserindo culturas 
ainda não adequadamente exploradas”. A 
patente está em análise no INPI.

Prof. Daniel Albiero, do Departamento de 
Engenharia Agrícola

Projetou uma colhedora de hortículas 
multifuncional. A empresa Jumil, de São 
Paulo, apostou no produto. Em junho, foi 
aprovada uma parceria entre o Centro de 
Ciências Agrárias e a Jumil, no valor de 
R$ 17,8 milhões, dos quais R$ 2,5 milhões 
são para o desenvolvimento da colhedora 
e R$ 1,5 milhão para a construção do 
Laboratório de Simulação Computacional 
e Realidade Virtual para Máquinas Agríco-
las, no Campus do Pici. 

Produtos e descobertas que deverão ser patenteadas

Patentes dão salto e colocam a 
UFC acima da média nacional

R afael Zambelli ajuda a 
“inventar” alimentos. 
Primeiro foi um quei-
jo coalho adicionado 

de quitosana, fibra encontrada na 
carapaça de crustáceos que ajuda 
a reduzir o colesterol. Depois, um 
pão com tomate em pó, rico em 
licopeno, substância que previne 
o envelhecimento das células. Em 
parceria com a Profª Dorasilvia 
Pontes, o aluno do Doutorado em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos 
da UFC solicitou o registro das 
patentes. Zambelli é o retrato do 
novo momento da UFC no pano-
rama de registro de produtos.

A UFC foi a universidade que 
mais cresceu no País em número 
de pedidos de patente entre os 
biênios 2008-2009 e 2010-2011, 
conforme dados de setembro do 
Ranking Folha 2014, do jornal 
Folha de S. Paulo. O número sal-
tou de seis para 26 no período – 
quantidade quatro vezes maior 
que a média nacional, que é de 6,3 
pedidos por instituição. 

“Hoje em dia está mais fácil 
fazer o pedido, porque a gente 
dá entrada e depois tem o au-
xílio no restante da papelada. 

O número de pedidos de patente passou de 6 para 26 nos últimos anos. A 
Instituição é a que mais cresce no País em pedidos de registro

registro de produtos

Por que registrar?
A alta nas solicitações de patentes con-
tribui para a elaboração de indicadores 
da Universidade, atrai recursos financei-
ros, aumenta a inserção da Instituição 
no setor produtivo e favorece parcerias. 
Segundo a Profª Selma Mazzeto, o 
crescimento no pedido de patentes con-
tinuou após 2011 (anos que não foram 
retratados no Ranking Folha 2014).

das pessoas”, incentiva Selma. As-
sim, ela e sua equipe passaram a 
disseminar o passo a passo do pro-
cesso para requerer patentes, atra-
vés de cursos do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI), 
órgão que analisa os registros.

Como patentear?
O interessado em registrar pe-

dido de patente deve comparecer 
à Coordenadoria de Inovação Tec-
nológica, na Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação (bloco 848, 
Campus do Pici) ou ligar para os 
telefones 85 3366 9169 / 9170. 

A Coordenadoria faz busca de 
anterioridade, acompanha a escri-
ta do material, deposita o registro 
de tecnologia no INPI e participa 
dos processos de transferência de 
tecnologia com o setor produti-
vo. Feito o depósito do pedido ao 
INPI, a solicitação é mantida em 
sigilo por 18 meses. Após esse pe-
ríodo, a possível invenção já estará 
protegida legalmente, e o pedido 
pode ser publicado. Depois dis-
so, o pedido vai para uma fila do 
INPI, que analisa o requerimento 
e decide se concede ou não a carta-
-patente. • marcos roBério

Mário Lisboa (centro) ao lado das 
orientadoras da pesquisa premiada

uFc ganha prÊmio
Acupuntura 
contra doenças 
odontológicas

Uma terapia inédita para 
tratamento auxiliar da doença 
periodontal, desenvolvida na 
Pós-Graduação em Odonto-
logia da UFC, conquistou o 
Unilever Travel Hatton Award, 
prêmio da Sociedade Brasileira 
de Pesquisa Odontológica. O 
trabalho investiga os efeitos 
da acupuntura no tratamento 
desse problema odontológico. 

 Iniciada em 2012, a pesqui-
sa foi desenvolvida como disser-
tação do Mestrado em Odonto-
logia de Mário Roberto Pontes 
Lisboa, e representará o Brasil 
no Encontro da Associação In-
ternacional de Pesquisa Odon-
tológica, em Boston (EUA), em 
março de 2015.

“Queríamos ver a influência 
da acupuntura na inflamação 
do periodonto. Então, em ani-
mais, foram feitas cinco sessões, 
dia sim, dia não. É importante 
dizer que os pontos não são na 
boca, mas dois pontos na pata 
dianteira e dois na pata traseira, 
indicados como analgésicos e 
anti-inlamatórios. Vimos que 
diminuiu bastante a inflamação 
e que a técnica não deixava a 
doença evoluir”, explica Mário.

Apesar de reconhecida, 
desde 2008, pelo Conselho 
Federal de Odontologia, a mi-
lenar técnica chinesa ainda so-
fre resistência na Odontologia. 
Como destaca a Profª Delane 
Gondim, os bons resultados 
da pesquisa ajudam a quebrar 
paradigmas. O próximo pas-
so é entender os mecanismos 
de proteção que são acionados 
pela acupuntura para, a partir 
daí, pensar na aplicação do tra-
tamento em humanos.

PESQUISA

Somos incentivados a produzir”, 
relata Zambelli. 

Esse cenário é resultado de 
ações práticas implantadas pela 
coordenadora de Inovação Tec-
nológica da UFC, Profª Selma 
Mazzeto. Ela definiu como pilar 
de sua gestão a filosofia de que o 
conhecimento gerado na Universi-
dade precisa ter resultado prático, 
dando retorno à Instituição, aos 
pesquisadores e, principalmente,  
à sociedade. 

“A produção de conhecimen-
to tem de ser aplicada, não pode 
ficar guardada só nos armários da 
comunidade científica. Precisa ser 
algo que faça a diferença na vida 
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A  UFC promove todos os 
anos uma homenagem 
aos servidores técnico-
-administrativos e do-

centes em alusão ao Dia do Ser-
vidor, comemorado oficialmente 
no dia 28 de outubro. Em 2014, 
não será diferente. A celebração 
acontece de 29 de outubro a 1º de 
novembro, com o Festival de Ta-
lentos Artísticos (ExpoServ2014) 
e a 6ª Volta ao Campus, da qual 
participam 300 atletas.

De acordo com o diretor da 
Divisão de Programas e Projetos 
Culturais da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas (Progep), Elízio Cartaxo, 
o objetivo é integrar os servidores e 
mostrar sua importância para a so-
ciedade. “Além do trabalho, vamos 
evidenciar que o servidor também 
tem outros talentos”, explicou. 

Os servidores podem se inscre-
ver nas seguintes categorias: música 

Corrida e Festival de Talentos na Semana do Servidor 2014 
A data é celebrada na UFC de 29 de outubro a 1º de novembro. Docentes e técnico-administrativos estão convidados

programação

A Volta ao Campus reúne 300 atletas e é uma das atividades mais esperadas
A voz e o violão de Gildomar Marinho (esq) e os brincantes do Cordão do Caroá 
integram o Festival de Talentos

vocal, música instrumental, teatro, 
poesia e dança. Podem participar 
grupos artísticos que tenham pelo 
menos um servidor técnico ou pro-
fessor da UFC. Artistas do bairro 
Benfica e grupos culturais da pró-
pria Universidade serão convidados 
a integrar a programação. 

Uma das novidades da Volta 
ao Campus deste ano é a realiza-
ção da corrida em dia de sábado 
(1º de novembro), e não no do-
mingo, como nas edições anterio-
res. O evento também foi aberto 
à participação dos estudantes dos 
Institutos Federais e da Univer-
sidade da Integração Internacio-
nal da Lusofonia Afro-Brasileira 
(Unilab). Os percursos são de três 
e seis quilômetros, com duração 
máxima de uma hora e meia, nas 
categorias masculino e feminino. 
Veja detalhes: no quadro ao lado. 
• miLena riBeiro

divUlgAçãodivUlgAção viníciUs Alves

para servidores
Novo Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) substitui o Siapenet

Servidores da UFC já devem 
utilizar, pela Internet, o novo 
Sistema de Gestão de Pessoas do 
Governo Federal, o Sigepe. Ele 
substituirá o antigo Siapenet. 
O Sigepe disponibiliza o Portal 
de Serviços do Servidor, onde 
estão os seguintes serviços: con-
tracheque, comprovante de ren-
dimento, agendamento de férias 
e outras informações. Também 

já estão em funcionamento no 
Sigepe o Módulo das Consig-
natárias, que trata do cadastra-
mento de empresas que operam 
com consignação, e o Portal de 
Gestão de Pessoas, destinado aos 
gestores e operadores da área de 
recursos humanos.

O acesso ao Portal de Servi-
ços do Servidor é realizado com 
o CPF e com a mesma senha 

que se utilizava no Siapenet. 
Não será necessário informar a 
identificação única e a matrícula 
do beneficiário. 

Caso o servidor não saiba 
mais sua senha, poderá recupe-
rá-la na opção "Esqueci a senha" 
do Portal de Serviços do Servi-
dor. Caso nunca tenha realizado 
acesso ao Sistema, deve teclar 
a opção "Primeiro acesso". Os 

usuários pensionistas, até nova 
orientação, continuarão efetu-
ando seu acesso normalmente 
no Siapenet/Pensionista.
Para acessar o Portal de Serviços 
do Servidor, é preciso ir ao www.
servidor.gov.br.  Mais informações 
podem ser obtidas na Central 
de Serviços ao Servidor da 
UFC, através do telefone 85 
3366 7395.

GESTÃO

EXPOSERV2014: FESTIVAL DE TALEN-
TOS ARTÍSTICOS 
Quando: 29 e 30/10, das 18h às 22h.
Onde: Praça da Gentilândia.
Quem pode participar: servidores 
da UFC (ativos ou aposentados) e de 
órgãos do Núcleo SIASS/UFC (Abin, 
Anatel, Antaq, ANTT, Bacen, IBGE, IFCE, 
Polícia Rodoviária Federal, Polícia 
Federal, Superintendência Federal de 
Agricultura, Unilab e Penitenciária  
Federal em Mossoró) e artistas do  
bairro Benfica. 
Inscrições on-line: até 18/10  
(is.gd/4BfSx4).

Atrações já confirmadas:
- Grupo Quero Ver Teatro (formado por 
servidores e alunos da UFC)
- UNI-DUNI-LER (projeto de extensão do 
Curso de Letras da UFC)
- Cabirote (poesia popular e voz e violão)
- Arlindo Barreto (poesia popular)

- Animadores no Ar (banda)
- Cordão do Caroá
- D+ do Samba (comunidade do Benfica)
- Gildomar Marinho (voz e violão)
- Charles Wellington (banda – comuni-
dade do Benfica)
- Jardins Suspensos (banda)

6ª VOLTA AO CAMPUS
Data: 1º/11
Onde: Instituto de Educação Física e 
Esportes (Iefes) da UFC, Campus do Pici 
Prof. Prisco Bezerra.
Hora: concentração dos atletas: 
6h30min; largada: 7h30min. 
Quem pode participar: servidores da 
UFC; servidores do SIASS; terceirizados 
e estudantes da UFC, IFCE e Unilab.
Inscrições: encerradas.
Informações: Divisão de Programas 
e Projetos Culturais. Contato: 85 3366 
7412 / dippc.progep@gmail.com / 
www.facebook.com/dippc.ufc.

Semana do Servidor
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CULTURA
*As informações publicadas são de responsabilidade  

dos divulgadores dos eventos.

ilUstrAção yUri leonArdo

LITERATURATEATRO

CINEMA

FEIRA

EXPOSIÇõES

Direito
Para incentivar a leitura e fomentar a 
discussão de obras de grande valor 
literário e cultural, o Núcleo Interdis-
ciplinar em Direito e Literatura (Nidil) 
debaterá os livros Bonequinha de 
luxo, de Truman Capote, e Clarissa, de 
Érico Veríssimo. O Nidil é um projeto 
de extensão da Faculdade de Direito 
da UFC. O debate é aberto ao público 
e os interessados podem ler apenas 
uma das obras para participar.

Quando: 31/10, às 14h.
Onde: salas 20 e 30 da Faculdade de Di-
reito (Rua Meton de Alencar, s/n, Centro)
Quanto: grátis, enviando nome completo 
e instituição de ensino para nidil.org@
hotmail.com
Informações: 85 8667 6594

Hamlet
O Teatro Universitário apresenta dois 
espetáculos da Trilogia Hamlet, na 
qual o mito do personagem clássico 
de William Shakespeare é revisitado 
em suas múltiplas possibilidades de 
interpretação pelo Coletivo Soul. 
Às sextas-feiras, em Hamlet: Solo, 
o que está no palco é o estado de 
solidão do indivíduo; sua relação 
com a realidade objetiva é, via de re-
gra, triste. Já aos sábados, em Ros 
& Guil estão mortos, confira uma 
provocativa inversão do cânone 
shakespeariano, apontando para 
a discussão do lugar do teatro no 
universo cultural do Ocidente. 
A direção dos espetáculos é de 
Thiago Arrais. No elenco estão 
Kevin Baleiro, Bruno Lobo, Geane 
Albuquerque, Joyce Custódio, Bio 
Falcão e Evan Teixeira.

Quando: 10, 11, 17, 18, 24 e 25/10, 
às 20h.
Onde: Teatro Universitário (Av. da 
Universidade, 2210, Benfica).
Ingressos: reservas pelo e-mail in-
gresso@pavilhaodamagnolia.com.br.
Informações: 85 3366 7832.

Cine Freud
Projeto de extensão vinculado ao 
Laboratório de Psicanálise da UFC, 
exibe filmes seguidos de debates 
com especialistas.

29/10 – Minhas tardes com Margue-
ritte (Direção: Jean Becker). Germain 
(Gérard Depardieu) é um gentil homem 
que viveu uma infância conturbada 
por conta de sua aparência. Ele 
fechou-se para o mundo até conhecer 
Margueritte (Gisèle Casadesus), uma 
senhora de 90 anos que o ensinará a 
ler. Palestrante: Irvina Sampaio.

Onde: Casa Amarela Eusélio Oliveira 
(Benfica), às 14h
Quanto: grátis. Inscrições on-line (goo.
gl/4h1Jax) ou no dia e local do evento.
Informações: 85 3366.7727

Plantas Medicinais
Orientação sobre técnicas de cultivo, 
identificação de plantas, aferição de 
pressão arterial e glicemia, distribuição 
de mudas e de folhetos explicativos 
sobre uso e preparo de cada planta 
e muitas outras atividades na Feira. 
Em outubro, estão programadas as 
seguintes oficinas práticas: 
24/10 – Hortelã, rasteira e mastruço. 
Ações: contra parasitoses intestinais 
e verminoses. 
31/10 – Malva-santa, goiabeira e 
macela-da-terra. Ações: inibe afec-
ções gastrointestinais 

Quando: todas as sextas-feiras, das 8h 
às 12h
Onde: bloco 941, Campus do Pici.
Quanto: grátis
Informações: 85 3366 9418 / 3366 9984

Anônimos do Rossio
A individual do artista plástico, arquiteto 
e fotógrafo mineiro Luís Jungmann 
Girafa traz o registro em preto e branco 
de uma tarde na Praça D. Pedro IV, 
conhecida popularmente por Rossio, 
em Lisboa. As fotografias foram cap-
tadas em 2011 e trazem imagens de 
anônimos que trabalham, se encontram 
e descansam no passeio público.

Quando: até 14/11, das 8h às 17h 
(segunda a sexta-feira), e das 8h às 12h 
(sábado).
Onde: Espaço Cultural Correios (Rua 
Senador Alencar, 38, Centro).
Quanto: grátis.
Informações: 85 3255 7142.

95 Anos Estrigas
Nilo de Brito Firmeza, artista plástico 
conhecido pelo apelido de Estrigas, 
falecido no dia 2 de outubro deste 
ano, escolheu 20 obras produzidas 
por ele ao longo do ano para esta 
individual pensada para comemorar 
seu aniversário. São aquarelas 
sobre papel cartão, onde é possível 
perceber a delicadeza, o cuidado e a 
riqueza da obra de uma vida inteira. 

Quando: até 17/11, das 9h às 21h 
(segunda à sexta-feira), e das 16h às 
20h (sábados e domingos)
Onde: Sesc Senac Iracema (Rua Boris, 
90, Praia de Iracema)
Quanto: grátis.
Informações: 85 3252 3435

22 a 24 de outubro 

I Semana Entrepalavras  
amplia discussões sobre o plágio
Com diversificada programação, a I 
Semana Entrepalavras, promovida pelo 
programa de extensão da UFC Teia 
Entrepalavras, apresenta a linguística 
de forma inovadora, estimulando os 
participantes a relacioná-la a temas do 
cotidiano. A entrada é gratuita e aberta 
a qualquer interessado. Será de 22 a 24 
deste mês.

A linguagem compõe o eixo do evento, 
mas o plágio terá destaque especial na 
programação. Uma mesa-redonda no 
dia 23/10, às 17h, no Auditório José 
Albano, reunirá os professores Júlio 
Araújo (UFC), que falará do plágio na 
web; Felipe Barroso (Faculdade 7 de 
Setembro), que tratará do tema sob a 
ótica jurídica; e a Profª Maria Claudete 
Lima (UFC), abordando o plágio do 

ponto de vista editorial. No mesmo dia, 
às 14h, a professora de língua inglesa, 
revisora e tradutora Raquel Sobrinho 
ministrará a oficina “Prevenção contra 
plágio acadêmico", que enfatizará o 
emprego de recursos eletrônicos detec-
tores de plágio.

Durante a Semana Entrepalavras, também 
estará disponível uma sala de jogos; 
exposição de gravuras, fotografias e 
pinturas; bazar com venda de livros raros, 
novos e usados; viagem culinária, que 
oferecerá lanches típicos de outras cultu-
ras; e exibição de cinco filmes, seguidos 
de debate com especialistas: O Auto da 
Compadecida (2000), Entre os muros da 
escola (2008), Narradores de Javé (2003), 
Vidas em português (2002) e Desmundo 
(2002). Saiba mais: is.gd/mr6GZp.


