
UFC, Secult-CE e 
Instituto Dragão do Mar 
trabalham juntos na 
criação de um projeto 
que deverá interligar 
equipamentos culturais 
do Centro, Benfica 
e Praia de Iracema. 
Projeto deve ter início 
ainda em 2014

Mary Anne Sampaio 
é autora de estudo 
que testou a eficácia 
de nanomateriais no 
controle da cárie

A UFC ocupa o 7º lugar na lista dos maiores polos 
esportivos universitários do País, dentre instituições 
públicas e privadas. É a maior do Norte-Nordeste

Conheça algumas das vagas disponíveis para 
professor efetivo e bolsistas de graduação, com 
inscrições neste mês

Pré-carnaval e cinema 
estão nos destaques 
da programação de 
fevereiro, dentro e fora 
da Universidade

Entre as 10 do Brasil

Concursos e bolsas

Agende-se

Corredor 
Cultural em 
planejamento

Nanotecnologia 
na saúde bucal
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Márgeri Cavalcante França, 
reconhecida entre 3.500 
servidores pelo mérito 
administrativo

GENTE QUE FAZ A UFC

divuLgAção/queiroz netto
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Professores discutem mudanças na carreira docente  PÁGINA 6

BEM-VINDOS,
CALOUROS!

Chegou a hora de curtir a Universidade. Em 2014, pela primeira vez, 50% 
das vagas são ocupadas por cotistas. Uma escola pública de Crateús 

aprovou 15 alunos na UFC, dois em 1º lugar 
PÁGINAS 4 E 5

PÁGINA 4
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2014 começa na UFC

A UFC aderiu ou vai aderir ao Programa Bolsa 
Permanência, do Ministério da Educação, voltado para 
alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e 
para estudantes indígenas e quilombolas?

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, Cristiane Pimentel, Emília Morais 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. 

Para cerca de cinco mil estudantes, só agora o ano começa para va-
ler. Mais um semestre letivo se inicia, pela primeira vez, na história da 
UFC, com 50% de alunos cotistas em todos os cursos. A mudança 
deverá ocorrer em todas as instituições de ensino superior públicas do 
País, por força da Lei de Cotas. Em duas páginas, o Jornal da UFC con-
ta um pouco sobre as expectativas dos calouros, lançando também uma 
espécie de “manual de sobrevivência” para os novatos. 

Outro assunto de destaque são as propostas de alterações na carreira 
docente, que deverão ser implementadas no segundo semestre de 2014. 
O Jornal da UFC reforça que, até março, a comunidade acadêmica deve 
participar do processo de construção dessas mudanças, mobilizando-se 
e aperfeiçoando as minutas sugeridas. Tenham uma boa leitura!

Segundo o Reitor Jesualdo Farias, nas condições e regras atuais, o 
Programa não tem como atender à demanda de bolsas para todos 
os estudantes selecionados pelo critério socioeconômico. O Reitor 
participa de uma reunião no MEC, na primeira semana de fevereiro, 
para discutir com o titular da Secretaria de Educação Superior (Sesu) 
o financiamento para essa nova demanda. “Em minha opinião, a 
solução seria aumentar os recursos do Plano Nacional de Assistência 
Estudantil (Pnaes). Dessa forma, cada universidade teria recursos 
suficientes para atender esses estudantes e os cotistas. Hoje, a 
maioria dos bolsistas do Bolsa Permanência do MEC são índios e 
quilombolas”, afirmou o Prof. Jesualdo.

EDITORIAL

PERGUNTE À REITORIA

EXPEDIENTE

NOTAS

bOLSA DO MEC

Lívia Sá, estudante do primeiro semestre de Odontologia da UFC.

Arquitetura modernista no  
Campus do Pici da década de 1960

No Centro de Ciências Agrárias, localizado no Campus do Pici Prisco 
Bezerra, um conjunto arquitetônico chama a atenção por suas formas 
mesclando linhas retas e curvas. O prédio, construído em 1961 para 
abrigar o então Instituto de Zootecnia (transformado depois em De-
partamento de Zootecnia), resultou de um projeto premiado em con-
curso, com aval do fundador e primeiro reitor da UFC, Prof. Antonio 
Martins Filho. O vencedor do concurso foi o arquiteto Eneas Botelho, 
já falecido. O professor e arquiteto Neudson Braga, que na época ainda 
não compunha os quadros da UFC, ressalta nesse projeto a influência 
da arquitetura modernista brasileira, que ganhava grande visibilidade 
com nomes como o de Oscar Niemeyer. O professor e arquiteto Ro-
meu Duarte reforça que, “no seu início, a UFC valeu-se da arquitetura 
modernista brasileira de perfil ‘carioca’ para construir uma imagem de 
modernidade e avanço tecnológico no âmbito local.

MEMóRIA UFC

Acervo do Museu de Arte dA uFc

há vAgAS
Concurso para professor efetivo 
Estão abertas, até 20 de fevereiro, as 
inscrições de concurso para 16 vagas de 
professor efetivo da UFC, sendo 14 vagas 
em Fortaleza e duas no Campus de Sobral 
(Curso de Música). Na Capital, há vagas nos 
centros de Tecnologia, Ciências e Ciências 
Agrárias, nos institutos de Cultura e Arte 
(ICA) e de Educação Física e Esportes (Iefes), 
bem como nas faculdades de Educação 
(Faced) e de Economia, Administração, 
Atuária e Contabilidade (FEAAC). Veja os 
editais: www.progep.ufc.br.

ExpAnSãO

ribAMAr neto
Cedido terreno do Campus de Itapajé
Em janeiro, foi cedida à UFC a posse do 
terreno no Jardim de Anita, espaço cultural 
doado pela família do empresário José 
Maria de Sousa Melo, falecido em 2011, 
para implantação da extensão do Campus 
de Sobral no município de Itapajé (a 142 km 
de Fortaleza).  No terreno de 13,5 hectares, 
funcionarão nove cursos de graduação. 
Haverá dois blocos, um deles já finalizado 
e o outro em fase de acabamento, além de 
um anfiteatro e um teatro. A previsão para o 
início do funcionamento é 2015.
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UFC tem maior polo do Norte-Nordeste
A Instituição também aparece em 7º lugar no ranking nacional, entre públicas e privadas

N ão faltaram medalhas, 
troféus e pódios para os 
atletas da UFC em 2013, 
ano em que a Universi-

dade se consolidou como o maior 
e melhor polo desportivo dentre as 
instituições públicas de ensino supe-
rior do Norte-Nordeste e a segunda 
do Brasil. De acordo com o ranking 
da Confederação Brasileira do Des-
porto Universitário (CBDU), com-
posto por faculdades particulares e 
públicas, a UFC também se destaca 
na lista das 10 primeiras instituições 
que apresentaram os melhores ren-
dimentos desportivos no País no 
ano passado.

No ranking da CBDU, a UFC 
aparece em 7º lugar, empatada 
com a Universidade de Fortaleza 
(Unifor), ambas com 240 pontos. 
Entretanto, de acordo com a Coor-
denadoria de Atividades Desporti-
vas da UFC (CAD), o resultado do 
ranking poderá sofrer alterações, já 
que a UFC apresentou recurso à 
Federação Universitária Cearense 
de Esportes e à CBDU para que os 
critérios de desempate sejam cum-
pridos. Caso o recurso seja acata-
do, a UFC será consagrada como 
a melhor instituição do Ceará no 
desporto universitário.

Esporte como política
Basquete, vôlei de quadra, vô-

lei de praia, beach soccer, futebol 
society, caratê e judô são algumas 

ESpOrtE EM univErSiDADES púbLiCAS EXTENSÃO

Ginásio, campo de futebol, parque aquático, pista de atletismo, sala de musculação e outras instalações compõem o polo esportivo da UFC

Preparação do grupo Sub-15 do Ferroviário teve apoio da UFC 

Jr. PAneLA

divuLgAção/Ferroviário

20 anos
é a idade do Curso de Educação 
Física da UFC, antes ligado à Fa-
culdade de Educação e atualmente 
vinculado ao Iefes.

500
é o número aproximado de licen-
ciados formados em Educação 
Física pela UFC, ao lado de mais 
de 70 bacharéis.

das modalidades que têm obtido 
resultados positivos para o Ins-
tituto de Educação Física e Es-
portes (Iefes). O quadro revela 
crescentes investimentos na área 
– algo que, de acordo com a Rei-
toria, já virou política institucio-
nal. A criação da Bolsa Atleta no 
valor de R$ 400,00 e a reestru-
turação do parque desportivo 
contribuíram para o crescimen-
to do rendimento dos atletas. 
“Hoje temos a necessidade de 
implantar uma resolução para 
que os alunos-atletas não sejam 
prejudicados em suas ativida-
des acadêmicas ao representar 
a UFC nos diversos campeona-
tos”, afirmou o Reitor Jesualdo 
Farias. • thiAgO MAtOS

Após parceria com Ferroviário,  
UFC terá projeto com Tiradentes

Pouca gente sabe, mas, até o 
fim do ano passado, o Instituto de 
Educação Física e Esportes (Iefes) 
mantinha parceria com o Ferroviário 
Atlético Clube em um trabalho social 
com cerca de 400 jovens atletas de 
baixa renda. Agora, a expectativa é 
que o trabalho seja realizado com 
o time do Tiradentes, através de 
parceria que poderá ser oficializada 
ainda neste mês.

De 2011 a 2013, com o projeto 
de extensão criado pelo Prof. Otávio 
Bolzano, do Iefes, o Ferroviário passou 
a receber estudantes da UFC para 
atuarem, como estagiários, na gestão, 
preparação física e parte técnica do 

clube, nas categorias Sub-15, Sub-17, 
Sub-20 e até profissional. 

Um dos atuais treinadores do 
“Tubarão da Barra”, Alison Henry 
Martins, é oriundo do projeto. 
Formado no curso de licenciatura 
em Educação Física em 2011 e, 
atualmente, aluno do bacharelado 
na área, ele entrou no Ferroviário 
através da atividade de extensão e 
por lá ficou. “A parceria dos clubes 
com a UFC abre portas para aqueles 
que querem conhecer o dia a dia do 
futebol profissional. Os estudantes 
vinham, trabalhavam nas escoli-
nhas, viviam a experiência na reali-
dade do esporte”, afirmou Alison.



4 JORNAL DA UFC    Fevereiro 2014

A chegada a uma nova etapa da vida

D epois de terem checado 
documentos, encarado a 
fila de matrícula e con-
solidado de vez a vaga 

conquistada no Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU), os novos ingres-
santes da UFC deixaram de lado a 
tensão e se entregaram à euforia, 
aos sorrisos e à tinta, muita tinta, 
na recepção preparada pelos vete-
ranos para dar as boas-vindas aos 
recém-chegados.

Em meio à alegria da matrícula 
não era possível identificar a origem 
de cada um, mas dos 6.378 novos 
universitários esperados pela UFC, 
pelo menos metade será oriunda de 
escolas públicas. Este é o primeiro 
ano em que a UFC aplica integral-
mente a Lei das Cotas, que garante 
50% das vagas para esse público. 

Na terceira tentativa de entrar no 
Curso de Medicina da UFC, Duana 
da Frota Araújo, de 22 anos, não só 
foi aprovada, como ficou em primei-
ro lugar na ampla concorrência. “Eu 
espero realizar meu sonho lá dentro, 
participar ativamente do curso e me 
tornar uma médica competente e 
engajada na sociedade”, planeja.

Já o primeiro lugar entre os 
cotistas do Curso de Medicina no 
Campus de Sobral foi conquista-
do por Francisco Wesley Vieira de 

Pela primeira vez, 50% das vagas da UFC serão ocupadas por estudantes de escola pública

DA tEnSãO à EufOriA
ENSINO

DEPOIMENTO 

SONHO COMPARTILHADO
Ana Vitória de Abreu 
Martins, de 17 anos, acaba 
de ingressar no Curso de 
Oceanografia. Ela mora em 
Maranguape e foi aluna 
da Escola de Educação 
Profissional da cidade. 
O ritmo de estudos foi 
intenso. “Como estudava 
em escola pública, tive de 
me esforçar ainda mais”, 
lembra. O sonho de entrar 
na Universidade era com-
partilhado pelos parentes. 
“Na minha família, só uma 
pessoa se formou, então 
era um sonho da minha 
mãe e de todo mundo que 
eu entrasse. Eu espero 
sucesso, estudo e acima 
de tudo busca pelo conhe-
cimento”, afirma a jovem, 
que pretende agora soli-
citar bolsa de assistência 
para se manter na UFC. “É 
muito custo para terminar 
a faculdade”, diz.

Carvalho, de apenas 17 anos. O jo-
vem é ex-aluno da Escola Estadual 
de Educação Profissional (EPPP) 
Manoel Mano, do município de 
Crateús.  “O que determinou meu 
bom resultado foi a organização e 
distribuição do tempo”, avalia Wes-
ley, que, a convite da Secretaria de 
Educação de Crateús, participou do 
planejamento educativo da cidade.

Escola pública aprovou 15
Weslley e outros 15 colegas de 

turma foram aprovados na UFC, 
dois deles em primeiro lugar. A 
coordenadora da EEEP Manoel 
Mano, Poliana Holanda Saraiva 
de Melo, conta que os bons resul-
tados se deram graças ao empenho 
dos alunos e do corpo docente, que 
investiu em simulados e conteúdos 
recorrentes no Enem. 

“O desempenho dos alunos se 
deu por vontade e desejo de querer 
crescer e, sobretudo, pelo trabalho 
de professores e do grupo gestor, 
que fizeram e fazem os alunos acre-
ditarem que é possível entrar na uni-
versidade e em cursos que antes não 
eram nem sonhados. É trabalho de 
equipe, é acreditar que os alunos da 
escola pública são capazes com mui-
to trabalho e persistência”, analisa a 
coordenadora. • EMÍLiA MOrAiS

Diferença média de notas entre cotistas e não 
cotistas no Enem foi de 5,9%

rAFAeL cAvALcAnte

quEM rESOLvE? Quem 
acompanha as demandas dos 
estudantes e faz a direção 
acadêmica na UFC são as 
coordenações. Disciplinas, 
bolsas, projetos, frequência, 
tudo isso pode ser resolvido 
por lá. Já os departamentos 
gerenciam assuntos relaciona-
dos aos professores.

bibLiOtECAS: são 13 unidades 
em Fortaleza e duas no Interior. 
É possível tomar emprestado 
os livros, desde que se faça 
um cadastro. Contato: 85 3366 
9507 / 9508.

AgênCiA DE EStágiOS: quem 
quer estagiar pode começar 
procurando vagas pela Agência 
de Estágios, que fica na Reito-
ria. O setor também coordena o 
cumprimento das disciplinas de 

estágio curricular, obrigató-
rias em boa parte dos cursos.  
Contato: 85 3366 7413.

LOCALizE-SE: é aluno do 
Campus do Pici e está meio 
perdido? Baixe gratuitamente 
o aplicativo Onde fica? – UFC, 
desenvolvido por alunos do 
Curso de Computação. Com 
ele também é possível ver o 
cardápio do Restaurante Uni-
versitário, acessar o sistema 
Pergamum da biblioteca e 
buscar números de telefones 
institucionais.

rESiDênCiAS univErSi-
táriAS: em Fortaleza, são 
438 vagas para alunos que 
não têm moradia na Capital 
e estejam em situação de 
vulnerabilidade. Nos campi 
do Interior, são ofertadas 

bolsas de auxílio-moradia no 
valor de R$ 400,00. Consulte 
a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis: 85 3366 7448.

rEStAurAntE univErSitá-
riO: os almoços custam R$ 
1,10 para estudantes. Em For-
taleza, há refeitórios no Pici, 
Benfica e Porangabuçu e no 
Labomar. No Interior, há uni-
dades em Sobral, Quixadá e 
Cariri. Uma lista com o nome 
dos alunos novatos é enviada 
ao Restaurante, para que os 
calouros possam comprar os 
tíquetes de refeições. Contato: 
85 3366 7441.

OfErtA DE bOLSAS: há vá-
rios tipos, dentre eles a Bolsa 
de Iniciação Acadêmica, 
voltada para estudantes 
do 1º ao 4º semestre da 

faculdade, em situação de 
vulnerabilidade social. Para 
consultar as modalidades de 
bolsas disponíveis, vá ao site: 
bit.ly/LveNzp.

ACOMpAnhAMEntO pSiCO-
pEDAgógiCO: o Programa 
de Apoio Psicopedagógico 
ao Estudante Universitário 
(PAPEU) atende pessoas 
com dificuldades relaciona-
das a questões acadêmicas 
ou ancoradas em fatores 
psíquicos. Informações:  
85 3366 7447.

SECrEtAriA DE ACESSi-
biLiDADE: o setor cuida da 
inclusão de pessoas com 
deficiência na UFC, atentando 
para aspectos pedagógicos, 
arquitetônicos, atitudinais. 
Também oferece cursos, 

palestras, serviço de digi-
talização de textos, dentre 
outros. Contatos: ufcinclui@
ufc.br ou 85 3366 7660. 

OuviDOriA: sugestões, 
críticas, reclamações, 
elogios, dúvidas podem ser 
encaminhados com ou sem 
anonimato. A Ouvidoria não 
tem poder decisório, mas 
acompanha os desdobra-
mentos, oferece sugestões 
e cobra resultados. Conta-
tos: ouvidoria@ufc.br ou 85 
3366 7339.

COOrDEnADOriA DE ASSun-
tOS intErnACiOnAiS: pre-
tende fazer um intercâmbio 
no exterior? É estrangeiro e 
precisa de suporte? Dirija-se 
à CAI, na Reitoria. Contato:  
85 3366 7333.

DirEtóriO CEntrAL 
DOS EStuDAntES: o 
DCE é uma espécie de 
“sindicato” dos alunos, 
responsável por repre-
sentar o corpo discente 
na Universidade. Para 
conhecer a atual gestão 
do Diretório, visite o site: 
www.amanhavaiser-
maiorufc.com. A sede do 
DCE fica na Rua Clarindo 
de Queiroz, 933, Centro. 
Contato: 85 3366 7859.

DivirtA-SE: Casa 
Amarela, Museu de Arte, 
Teatro Universitário, 
Casa de José de Alencar, 
Orquidário, Seara da Ci-
ência. Essas são apenas 
algumas das opções de 
cultura e lazer disponí-
veis na UFC. Visite-as!

        Guia de sobrevivência 
Um pouco do que você precisa saber antes de aprender a se virar sozinho na UFC
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Coordenadores do Curso XII de Maio comemoram sucesso de 65 jovens somente na primeira chamada do SiSU

Inscrições para 
bolsas em fevereiro

grADuAçãO

O mês de fevereiro chega 
com várias oportunidades de 
bolsas para alunos da UFC. Em 
uma delas, a Pró-Reitoria de Gra-
duação (Prograd) inscreve, de 10 
a 12 de fevereiro, para seleção de 
monitores de projetos da própria 
Pró-Reitoria. São 51 vagas, sendo 
uma para o Campus de Sobral.

Há vagas para alunos de Jor-
nalismo, Publicidade e Propagan-
da, Sistemas e Mídias Digitais, 
Ciências da Computação, Peda-
gogia, Estatística, Secretariado 
Executivo, Letras-Português e 
Cinema e Audiovisual, além das 
licenciaturas. Dessas vagas, 20 po-
dem ser disputadas por alunos de 
qualquer curso. O candidato deve 
consultar o Edital nº 36/2013, 
disponível na página da Prograd 
(www.prograd.ufc.br).

Outra opção é a monitoria 
de Iniciação à Docência, que 
oferece bolsas remuneradas e 
voluntárias para interessados em 
participar do Programa de Inicia-
ção à Docência. As inscrições vão 
de 10 a 21 de fevereiro. Os crité-
rios estão detalhados no Edital nº 
33/2013, no site da Prograd. 

Já de 14 a 28 de fevereiro 
ocorre a seleção de monitores de 
projetos de graduação, sob a res-
ponsabilidade de cada professor 
ou coordenador. Mais detalhes 
estão disponíveis no Edital nº 
35/2013, também na página da 
Prograd. As bolsas remuneradas 
têm valor de R$ 400,00 e carga 
horária de 12 horas semanais. 

ribAMAr neto

ENSINO

Eles ainda são estudantes, 
mas resolveram se engajar 
no desafio de treinar para o 
Exame Nacional do Ensi-

no Médio (Enem) alunos de escolas 
públicas ou que não teriam como 
custear um cursinho particular. 
Nos pré-vestibulares da UFC, todo 
o planejamento didático, aulas e 
provas são feitos pelos graduandos. 
Alguns trabalham voluntariamen-
te para que, todos os anos, cerca de 
mil jovens possam entrar no ensi-
no superior.

O mais tradicional deles é o 
Projeto Novo Vestibular (PNV), 
fundado há 27 anos no Departa-
mento de História. O último levan-
tamento do grupo, realizado antes 
do advento do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU), mostrou que 
cerca de 60% dos que concluíram 
o cursinho tiveram sucesso no vesti-
bular. Em 2014, o PNV conseguiu 
aprovar estudantes nas concorridas 
faculdades de Direito e Medicina 
na UFC. “O PNV agarra essa cau-
sa. Os resultados provam que vale 
a pena estar aqui”, afirma Nathalie 
Nunes, educadora do projeto.

No Curso XII de Maio, após a 
cansativa rotina de aulas na Facul-
dade de Medicina, 29 voluntários 
se revezam para ministrar aulas no-
turnas, das 18h30min às 22h. Tem 
dado certo. Em 2014, só na primei-

Cursinhos da UFC aprovam 
até 60% dos alunos
Voluntários e bolsistas se engajam na preparação de alunos de 
escolas públicas para o ENEM. Inscrições ocorrem ao longo do mês 

SuCESSO

SEM frOntEirAS
Quer estudar na  
Espanha? Siga as dicas  
Se você pretende estudar fora do 
País e está cheio de dúvidas sobre 
como é morar no exterior, aí vai 
uma dica: a estudante de Ciências 
Biológicas Amanda Coelho Honório, 
da UFC, criou um blog para com-
partilhar relatos de sua experiência 
na Espanha. Ela estudou durante 
um ano na Universidade de Jaén, 
através do programa Ciência sem 
Fronteiras. Informações sobre cus-
to de vida, moradia, aulas, e outros 
conteúdos podem ser vistas no 
ujasemfronteiras.blogspot.com.br.

ra chamada do SiSU, 65 alunos fo-
ram aprovados, de cerca de 120 que 
finalizaram as aulas no XII de Maio. 
O projeto foi fundado há 13 anos, 
com a ajuda do atual Vice-Reitor da 
UFC, Henry Campos.

“O cursinho nasceu com o obje-
tivo de tornar o acesso à universida-
de mais igualitário. Como todos os 
nossos alunos podem ser beneficia-
dos pela Lei das Cotas, nos últimos 
dois anos, foi notável o aumento do 
número de aprovações na UFC”, 
explica Hassã Lemos, um dos coor-
denadores do XII de Maio.

No Centro de Tecnologia, os 
grupos de Programa de Educação 
Tutorial (PET) de oito cursos de En-
genharia fazem um trabalho focado 
no ensino de Matemática, Química 
e Física aos sábados. “Os alunos são 
testados com simulados, exercícios 
em sala com desafios para casa, tudo 
elaborado pelos ‘petianos’”, afirma a 
estudante de Engenharia Química e 
coordenadora do Pró-ExaCTa, Isa-
bella Quaranta.

Sobre as razões para continuar 
o apoio a cerca de 155 jovens de 
escolas públicas, ela afirma:  “O 
que mais motiva são os alunos. 
Eles são curiosos e perguntam 
bastante, agarram a chance de 
absorver mais conhecimento e ti-
ram dela o máximo que podem”, 
reforça. • EMÍLiA MOrAiS

SERVIÇO
Projeto Novo Vestibular (PNV): 400 
vagas. Contato: Avenida da Universida-
de, 2762, Benfica. Ou (85) 3366 7747 e 
pnv25anos@hotmail.com.

XII de Maio: 330 vagas. Contato: Rua 
Alexandre Baraúna, s/n (atrás do Hos-
pital das Clínicas, próximo ao Hemoce). 
Ou (85) 3082 5202 e cursoxiidemaio@
gmail.com.

Pro-ExaCTa: 155 vagas. Contato: bloco 
727 do Campus do Pici. Ou (85) 3366 
9592.

Cursinho Preparatório do Centro de 
Ciências: 300 vagas. Contato: bloco 
902 do Campus do Pici. Ou (85) 3366 
9780.

Curso Paulo Freire, da Faculdade de 
Direito: 40 vagas. Contato: Rua Meton 
de Alencar, s/n, Centro. Ou www.curso-
paulofreire.blogspot.com.br.

Curso 6 de Março, da Faculdade de 
Educação: 50 vagas. Contato: projeto-
seisdemarco.blogspot.com.br.
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O que as minutas propõem

Regime de trabalho:  
A proposta estabelece que, 
considerando todas as espe-
cificidades, a carga horária 
mínima de ensino em sala 
de aula será sempre de 8 
horas semanais, enquanto 
a máxima não deverá 
ultrapassar 20, tanto para 
professores efetivos quanto 
substitutos. O volume 
padrão de carga horária de 
ensino no regime de trabalho 
permanece o mesmo em 
vigência desde abril de 2011: 
16 horas semanais, para 
professores contratados em 
regime de 40 horas e 8 horas 
semanais, para professores 
contratados em regime de 
20 horas. É possível diminuir 
a carga horária didática 
em casos específicos de 
professores que possuem 
fatores de redução.

Progressão funcional: 
A minuta estabelece 
critérios e procedimentos 
para avaliação de desem-
penho e para verificação 
do cumprimento dos 
requisitos necessários à 
progressão funcional. O 
objetivo é uniformizar a 
tabela de pontos utilizada 
na avaliação dos docentes, 
tornando o processo 
mais transparente e 
objetivo, criando critérios 
que valorizem o mérito 
e ampliando o conceito 
de produtividade, com a 
inclusão das atividades de 
ensino, extensão e gestão, 
além da pesquisa, que já 
vem sendo pontuada.

Avaliação docente: O obje-
tivo é ampliar a consciência 
coletiva nos departamentos 
e unidades acadêmicas, fa-
zendo com que o esforço de 
todos e a qualidade dos cur-
sos tenham impacto e sejam 
considerados no resultado 
da avaliação. Pela proposta, 
a avaliação de desempenho 
contemplará, majoritaria-
mente, a avaliação de ensino 
(realizada pelos discentes e 
pelo próprio docente), que 
terá peso de 80% na nota 
geral. Os 20% restantes 
corresponderão à nota do 
curso ao qual o professor 
é vinculado. Caso este seja 
alocado em mais de um 
curso, será considerado 
aquele em que ministrou 
maior carga horária no 
período avaliado.

Para regulamentar a Lei nº 
12.772/12, aprovada após 
as reivindicações da última 
greve nacional dos profes-

sores universitários, a Administração 
Superior da UFC apresentou uma 
proposta com três minutas de re-
soluções que tratam dos seguintes 
temas: regime de trabalho, progres-
são funcional e avaliação docente. A 
expectativa é de que as novas resolu-
ções comecem a ser implantadas no 
segundo semestre de 2014.

De acordo com o Gabinete do 
Reitor, as minutas, em discussão des-
de junho de 2013, poderão ser aper-
feiçoadas. Os textos originais foram 
elaborados por uma comissão com-
posta pela Administração Superior e 
por diretores de centros e unidades, 
coordenadores de programas e alguns 
pró-reitores. Propostas de mudança 
na redação das minutas, sugestões e 
supressão de itens, bem como outras 
colaborações, podem ser enviadas 
para carreiradocente@ufc.br até mar-
ço de 2014. Apenas quatro mensa-
gens haviam sido contabilizadas até o 
último dia 31 de janeiro, quase dois 
meses depois de criado esse canal de 
comunicação.

O Reitor Jesualdo Farias tem 
ressaltado a importância de discutir 
amplamente o tema, antes de levá-lo 
para votação no Conselho de En-
sino, Pesquisa e Extensão (CEPE). 
“As decisões não estão fechadas nos 
gabinetes, e a participação de todos 
é importante nesse processo de cons-
trução coletiva”, afirma. 

Opiniões
Professores ouvidos pelo Jornal da 

UFC fizeram ponderações à minuta 
que trata sobre regime de trabalho e 
disseram temer que o estabelecimen-
to de carga horária máxima de 20 
horas no ensino prejudique os seto-
res de pesquisa e a extensão. O chefe 
do Departamento de Contabilidade, 
Prof. Vicente Crisóstomo, afirmou 
que outra preocupação recai sobre a 
proposta estabelecendo tomadas de 
decisões coletivas nos departamentos. 
“Infelizmente, na prática, não existe 
entre os professores um pensamento 
coletivo. A responsabilidade da carga 

Em discussão, os rumos da carreira docente
Ao longo do semestre, a UFC irá regulamentar a lei federal que modifica regime de trabalho, 
progressão e avaliação de professores

MuDAnçAS

SERVIÇO
Envie críticas e sugestões para carrei-
radocente@ufc.br, até março. 

Outras informações sobre o tema: 
bit.ly/1edwi3I.

GESTÃO

"É importante destacar que as resolu-
ções são necessárias para adequar as 
normas internas da UFC à nova legis-
lação federal sobre a carreira docente. 
Essas resoluções estão sendo exausti-
vamente discutidas entre os diretores 
das unidades acadêmicas, assim como 
entre os docentes dessas unidades. O 
resultado certamente refletirá o pensa-
mento da comunidade docente sobre 
as oportunidades de avanço na gestão 
acadêmica a partir do conteúdo final 
das resoluções." 
Jesualdo Farias, Reitor da UFC

Sobre as minutas de resoluções que tratam da estruturação da carreira docente na UFC, 
qual o principal ponto destacado e qual proposta apresentam?

PONTOS DE VISTA

“As resoluções definem o caráter do 
próprio trabalho a ser realizado pela UFC 
na sociedade. O debate, portanto, interessa 
duplamente aos professores, não devendo 
ser feito de forma apressada, muito menos 
sem ampla participação docente. A ADUFC, 
a partir de suas assembleias gerais, atuou 
para que fosse ampliado o prazo de discus-
são, como passo importante no processo 
de sua construção democrática. A luta 
continua para que a este se somem outros 
passos, e que o processo de elaboração 
das resoluções seja de fato participativo.” 
André V. Ferreira, Presidente da ADUFC

horária deles (seja redução ou au-
mento, de acordo com as necessida-
des do departamento) será exclusiva 
dos chefes”.

Em outra frente, o Pró-Reitor de 
Graduação, Prof. Custódio Almei-
da, disse que um dos objetivos das 
minutas é justamente “desenvolver e 
ampliar a consciência e responsabi-
lidade coletivas nos grupos”. Sobre 
o regime de trabalho, ele lembrou 
que, atualmente, há casos extremos 
de desequilíbrio de carga horária em 
um mesmo departamento – situ-
ação que precisaria ser regulada. O 
Pró-Reitor ressaltou, ainda, que as 
minutas propostas preveem os cha-
mados fatores de redução, que defi-
nem casos em que a carga horária do 
professor pode ser flexibilizada.

 Após reunir todas as sugestões 
sobre o tema, uma comissão irá ana-
lisar as propostas, elaborando os an-
teprojetos que serão novamente dis-
ponibilizados ao público para, em 
seguida, serem levados à apreciação 
do CEPE. • thiAgO MAtOS

2.052
é o número de professores da 
UFC, de acordo com dados do 
Anuário 2013.

03/2014
é o prazo para o envio de críticas 
e sugestões às minutas de resolu-
ção sobre carreira docente.
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Um pequeno mundo com 
potenciais gigantescos. 
Assim têm se revelado 
os estudos das partículas 

nanométricas. Com diversas apli-
cações na ciência, tanto no diag-
nóstico quanto no tratamento de 
doenças, elas também vêm sendo 
estudadas no curso de Odonto-
logia da Universidade Federal 
do Ceará – desta vez, por suas 
capacidades antibacterianas em 
restaurações odontológicas.

Na pesquisa Estudos do efeito 
anticárie de materiais odontoló-
gicos beneficiados por nanotec-
nologia, tese de doutorado assi-
nada por Mary Anne Sampaio, 
com orientação da Profª Lidiany 
Rodrigues, foi averiguada as utili-
zação de materiais com partículas 
em dimensões nano no combate 
à proliferação da chamada cárie 
secundária, aquela que surge ao 
redor de uma estrutura já exis-
tente, como, por exemplo, uma 
restauração. 

“Esse trabalho se utiliza da 
incorporação de seis artigos que 
abordaram o controle da cárie 

Controle de cáries ganha novo aliado
Pesquisa premiada pela Capes, feita na Pós-Graduação em Odontologia da UFC,  
verificou a eficácia de nanopartículas de prata na redução de bactérias

nAnOtECnOLOgiA

Márgeri Cavalcante, servidora do Centro de Ciências,  
homenageada com a Medalha do Mérito AdministrativoGENTE qUE FAz A UFC

Todos os dias, chegar à secreta-
ria do Departamento de Estatística e 
Matemática Aplicada (DEMA) e tra-
balhar com afinco na abertura e ge-
renciamento de processos, portarias, 
acompanhamento de bolsistas, en-
tre outras funções. Lidar, há 30 anos, 
com a rotina da Universidade e cons-
truir diariamente relações de amiza-
de, admiração e respeito é o que tor-
na a servidora Márgeri Cavalcante 
França especial para professores, ser-
vidores e alunos do DEMA.

O trabalho benfeito nos bastido-
res administrativos do departamento 
foi reconhecido publicamente com a 
entrega da Medalha do Mérito Ad-
ministrativo. No fim do ano passa-
do, Márgeri recebeu do Reitor Jesual-
do Farias a homenagem concedida a 
alguns funcionários “reconhecendo o 

rAFAeL cAvALcAnte
mérito do trabalho e da contribuição 
ao desenvolvimento da instituição”, 
na definição do próprio Reitor.

Para que ela fosse escolhida entre 
os quase 3.500 servidores técnico-
-administrativos da UFC, foi neces-
sária a mobilização dos professores 
do DEMA, que reuniram 18 depoi-
mentos atestando o merecimento de 
Márgeri à honraria, abriram processo 
interno e o submeteram à aprovação 
do Conselho Universitário (Consu-
ni). Os registros emocionados dos 
amigos descrevem a simpatia, cor-
dialidade, presteza, competência e 
comprometimento da servidora, que 
“consegue fazer mil coisas ao mesmo 
tempo” e, ainda assim, “está sempre 
de bom humor”.

A chegada à UFC aconteceu em 
1984, trazendo a insegurança co-

mum ao primeiro emprego, mas sa-
bendo da importância do papel que 
desempenharia. “Senti-me cheia de 
responsabilidade ao ingressar como 
servidora na UFC, porém muito 
envaidecida por trabalhar em uma 
instituição tão bem conceituada pe-
rante a sociedade”, lembra.

Com o passar do tempo, as atri-
buições aumentaram, e ela, que tem 
licenciatura em Ciências, envere-
dou para a área de gestão, especia-
lizando-se em recursos humanos. 
“Trabalhar na UFC torna-se mui-
to gratificante para mim, pois gos-
to muito de exercer minhas ativida-
des. Tenho o objetivo de contribuir 
para o bem comum da UFC, levan-
do em consideração o senso de equi-
pe, a harmonia e o respeito mútuo”, 
afirma Márgeri. • EMÍLiA MOrAiS

mos que a prata tem efeito tóxico. 
Por isso, precisamos fazer todos os 
testes para garantir total segurança. 
Outra característica é que esse ma-
terial causa uma alteração na cor do 
dente, o que é uma consequência 
não muito interessante, pois hoje a 
estética é algo que se busca muito. 
Portanto seguem os estudos, inclu-
sive, para incorporar micropartícu-
las em géis e outros materiais a se-
rem utilizados em dentes que ainda 
não estão cariados”, comenta.

Prêmio inédito
O estudo de Mary Anne foi 

campeão, no fim do ano passado, 
do Prêmio Capes de Tese 2013, 
da área de Odontologia, promovi-
do pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes). Na ocasião, Mary 
Anne também recebeu o Prêmio 
Capes-Interfarma 2013 de Inova-
ção e Pesquisa. Essa foi a primei-
ra vez em que a Pós-Graduação 
em Odontologia da UFC e uma 
tese de Odontologia no Nordeste 
foram agraciadas com o Prêmio.  
• CriStiAnE piMEntEL

PESqUISA

com materiais nanotecnológicos. 
Dois desses estudos foram feitos 
no Brasil, e os demais em parceria 
com a Universidade de Maryland, 
nos Estados Unidos (onde Mary 
Anne fez parte do doutorado-san-
duíche). Os nanomateriais pro-
movem uma lisura de superfície 
maior e, com isso, geram menor 
acúmulo de bactérias em materiais 
de restaurações”, explica a Profª 

Lidiany Rodrigues.
Conforme detalha a pesqui-

sadora, os materiais contendo 
nanopartículas de prata foram os 
que demonstraram os resultados 
mais satisfatórios até esta fase do 
estudo. “Essas partículas contendo 
prata foram capazes de reduzir o 
número de bactérias em restaura-
ções. Apesar de ser usada em con-
centrações muito pequenas, sabe-

Novos testes serão feitos para garantir a segurança no uso dos materiais

bAnco de iMAgeM/ uFc 
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CULTURA

AGENDA CULTURAL / FEVEREIRO

LIVRO 

promove seu 2º Pré-
-Carnaval Infantil – “Clube 
da Sivozinha em Ritmo da 
Copa 2014”. A proposta 
é garantir a animação de 
crianças e seus familiares 
de forma segura.
Onde: Casa de José de 
Alencar (Av. Washington 
Soares, 6055, Messejana).
quando: dias 2, 9, 16 e 
23/2, das 9h às 12h.
quanto: grátis.
Informações: 
85 3276 2379.

Calouros e cinema
Alunos novatos do curso 
de Cinema e Audiovisual, 
bem como o público em 
geral, estão convidados 
para a 3ª edição do pro-
jeto “Calor Humano”, cujo 
objetivo é apresentar as 
produções cinematográfi -

cas dos veteranos.
Onde: Casa Amarela 
Eusélio Oliveira (Av. da Uni-
versidade, 2591, Benfi ca).
quando: dias 13 e 14/2, 
das 9h às 11h.
quanto: grátis.
Informações: 
85 33667904.

Ônibus Cultural
Um caminhão idealizado 
por artistas internacionais 
viaja por 17 cidades brasi-
leiras como uma espécie 
de Instituto Cultural sobre 
rodas, trazendo conceitu-
ada programação sobre 
a Alemanha, com cinema 
ao ar livre, instalações 
artísticas, teatro, música 
e literatura. O “Kulturtour” 
faz parte da temporada 
“Alemanha + Brasil 2013 
– 2014”. 

quando: de 5 a 9/2
Onde: Centro Cultural 
Dragão do Mar.
Informações: 
kulturtour.com.br

Inscrições 
para Coral
O Coral da Faculdade de 
Direito está selecionando 
novos cantores. Sob a 
coordenação do Prof. 
Erwin Schrader e regência 
de Laís Costa, o grupo é 
um espaço de formação 
e produção musical para 
estudantes da UFC e 
comunidade externa.
quando: inscrições até 
17/2, pela Internet (is.gd/
sTBJGI). Audições ocorre-
rão nos dias 19 e 24/2. 
Contato: coral.direito.
ufc@gmail.com

Shows de 
Pré-Carnaval
Além de dezenas de blocos 
de rua, maracatus, escolas 
de samba e afoxés, o 
pré-carnaval de Fortaleza 
terá shows realizados 
pela Prefeitura nos quatro 
sábados que antecedem o 
feriado momino.
Onde: Aterrinho da Praia 
de Iracema.
quem: Orquestra Popular 
da Bomba do Hemetério 
(dia 8), Bangalafumenga 
(dia 15) e Móveis Colo-
niais de Acaju (dia 22), 
Luxo da Aldeia (dia 28).
quanto: grátis.
Informações: www.forta-
leza.ce.gov.br/cultura

Cursos de 
fotografi a e cinema
Estão abertas até 3 março 

as inscrições para cursos 
de Fotografi a e de Cinema 
e Vídeo da Casa Amarela, 
equipamento da UFC 
que é responsável pela 
formação de boa parte 
dos profi ssionais da área 
no Ceará. 
Onde: Av. da Universida-
de, 2591, Benfi ca.
quanto: a taxa de matrí-
cula é de R$ 300,00 para 
Fotografi a e de R$ 350,00 
para Cinema e Vídeo.
quando: aulas têm início 
no dia 10/3. Horário de-
pende do curso e turma 
escolhidos.
Informações: 
85 3366 7771.

Pré-Carnaval 
Em parceria com o Bloco 
do Clube da Sivozinha, a 
Casa de José de Alencar 

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

Autor: Agostinho Gósson
Fortaleza: Expressão 
Gráfi ca e Editora, 2013.
152 páginas
Preço: R$ 20,00

Escrita por um dos mais 
respeitados professores 
do Curso de Jornalismo da 
UFC, a obra reúne em 96 
poemas as experiências 
que marcaram a vida do 
autor. Dezenove poemas 
de amor dedicados à espo-
sa, Annuzia Maria Gósson, 
passeiam pelo capítulo que 
dá título ao livro. Poemas 
mais experimentais, 23 ao 
todo, seguem compila-
dos em "Amor sujo de 
céu". Outros 10 poemas 
homenageiam o fi lho João 
Paulo, em "O menino do 
caos". Os “poemas mais 
fi losófi cos”, como defi ne 
o autor, desenham-se em 
Teoria da Noite. A primeira 
obra poética de Agostinho 
Gósson também traz os 
capítulos Cabelos cegos 
e Paisagens cearenses 
– este último relativo à 
paisagem do Ceará. O 
Prof. Agostinho é também 
Ouvidor da UFC e ex-diretor 
da Rádio Universitária FM.

Amor absoluto 
e outros poemas

Redutos da boemia e das artes 
em Fortaleza, os bairros Ben-
fi ca, Centro e Praia de Irace-
ma ganharão doses extras de 

animação em 2014. Em parceria com a 
UFC e o Instituto Cultural Dragão do 
Mar, a Secretaria da Cultura do Ceará 
(Secult) vai implantar o Projeto Ocupa-
ção – Corredor Cultural, ainda no pri-
meiro semestre deste ano. 

A ideia é propiciar programação va-
riada, grátis e de qualidade, integrando os 
vários equipamentos dos bairros. Concha 
Acústica, Universitária FM, Museu de 
Arte da UFC, Casa Amarela, Teatro Uni-
versitário, Teatro Chico Anysio, Th eatro 
José de Alencar, Cine-Teatro São Luiz e o 
Centro Cultural Dragão do Mar, dentre 
outros, integrarão o Corredor.

O projeto está sendo formata-
do pelas três instituições parceiras, e 
a UFC fi cará responsável pelo polo 
Benfi ca. No fi m de janeiro, as enti-
dades distribuíram tarefas, como ma-
peamento do Corredor e defi nição de 
estratégias de comunicação.

A proposta é que o Corredor fun-
cione de quinta-feira a sábado, mas 
há também a perspectiva de estender 
o projeto aos domingos, pelo menos 
uma vez por mês. O plano de execução 
está sendo elaborado.

Corredor Cultural deverá ser 
instalado no primeiro semestre
A promessa é ocupar equipamentos, integrar ações culturais e mexer com a cidade 

prOgrAMAçãO intEnSA E intEgrADA

RECOMENDO

Ricardo Veloso, porteiro da 
UFC e também membro da 
Associação de Moradores 
do Jardim América, reco-
menda o carnaval do bairro, 
que acontece nos quatro 
sábados de fevereiro, a par-
tir das 18h. O Maracatu Ás 
de Ouro e o grupo Admirá-
veis do Samba são algumas 
das atrações na Praça Pres. 
Roosevelt (Rua Ana Neri 
com Rua Carlos Câmara) do 
Jardim América.


