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 Professor Emérito

 Acesso de veículos

Concurso seleciona logomarca para encontro  Filosofia do Amor

No dia 25, foram  empos- 
sados na Reitoria 10 novos 
professores e dois técnico-
a d m i n i s t r a t i v o s .  E l e s 
serão lotados nas unidades 
acadêmicas Faced, FEAAC, 
ICA, Famed, CT, Faculdade 
de Direito, CCA e Campus 
do Cariri. Na ocasião, o 
Reitor  ressaltou que apenas 
32 municípios cearenses 
têm população maior que a 
comunidade acadêmica da 
UFC, que é de 51 mil pessoas.

O Núcleo de Inovação 
Tecnológica da UFC (NIT – 
UFC) e a Rede de Núcleos 
de Inovação Tecnológica do 
Estado do Ceará (Redenit – CE) 
promovem hoje (29), às 15h, 
palestra com Lucas Euphrásio 
de Mello,  engenheiro do 
BNDES. O evento é aberto 
ao público e acontece no 
auditório da Rede Nordeste de 
Biotecnologia (Renorbio), na 
Uece (Av. Paranjana, 1700 – 
Campus do Itaperi). 

Novos servidores

O Grupo de Trabalho 
das Licenciaturas recebe 
inscrições, até 15 de setem-
bro, para concurso que se-
lecionará a nova logomarca 
do Encontro de Práticas 
Docentes, que ocorre nos 
dias 17 e 18 de novembro. 

O Seminário CASa de Fi-
losofia será aberto, na quar-
ta-feira (31), às 16h, e traz o 
tema “A Filosofia do Amor”. 
O evento acontece no auditório 
do Centro de Tecnologia. O 
palestrante será o Prof. Custó-
dio Almeida, do Curso de Fi-
losofia da UFC, tendo como 
debatedor o Prof. Konrad Utz. 
As inscrições podem ser fei-
tas no site www.virtual.ufc.br/

Para participar,  basta ser 
aluno regular de qualquer 
curso de graduação da UFC. 
As inscrições devem ser fei-
tas pelo e-mail epd2011@
prograd.ufc.br. O edital está 
disponível no site da Prograd 
(www.prograd.ufc.br).

A partir de 1º de setembro, os 
estacionamentos no entorno da 
Pró-Reitoria de Extensão terão 
o acesso de veículos controlado 
mediante adesivos. A medida foi 
tomada para ordenar o uso do 
local e evitar acidentes. Podem 
solicitar o cadastro professores, 
servidores e estudantes vincula-
dos aos cursos e equipamentos 
daquele espaço.

O Reitor Jesualdo Farias en-
tregou, no dia 25 de agosto, o 
título de Professor Emérito da 
UFC ao Prof. Haroldo Cipri-
ano Pequeno, cuja história 
se confunde com a Escola de 
Agronomia. O homenageado, 
que não pôde comparecer à so-
lenidade, foi representado por 
seus filhos, Mauro Pequeno, 
Cipriano Pequeno e Tarcisio 
Pequeno, também docentes da 
UFC. A contribuição científica 
do pesquisador concentrou-se 
nas áreas de Eletricidade Práti-
ca e Meteorologia.

Pesquisa e inovação

Pesquisa divulgada pelo 
Scimago Institutions Ranking 
(SIR 2011), que analisou 
a produção científica de 
1.369 instituições de Ensino 
Superior de 42 países ibéricos 
e latino-americanos, mostrou a 
Universidade Federal do Ceará 
na 55ª colocação, enquanto 
sua posição no ranking da 
América Latina é o 24º lugar. 
O SIR analisou as atividades 
científicas através de quatro 
i n d i c a d o r e s :  p r o d u ç ã o 
científica, colaboração in-

ternacional, qualidade científica 
média e percentagem de 
publicações em revistas do 
primeiro quartil, que mede a 
quantidade e procedência de 
citações nas revistas de maior 
influência e prestígio científico 
do mundo. Os indicadores 
foram elaborados a partir da 
produção científica existente 
na base de dados Scorpus, 
período 2005-2009. O relatório 
completo, bem como outros 
detalhes do ranking, estão no 
site www.scimagoir.com. 

UFC entre as melhores da América Latina


