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CURSOS DE EXTENSÃO
A missão da Universidade, no âmbito geográfico

em que sua influência terá de se fazer sentir, não consiste nnicamente em supervisionar e desenvolver o
ensino de disciplinas curriculares, mas diversas unidades que a compõem.
Essa tarefa é, de certo, da mais alta relevância,

não só para dar unidade aos processos metodológicos,
como para possibilitar um rendimento escolar satis-

fatório.

Mas, para complementar a formação cultural do

estudante e até do profissional de nível superior, e,

como que, para lhe imprimir maior conteúdo, neces-

sário se torna o incremento das atividades extracur-

riculares, em que se manifesta a intensidade da vida
universitária.

Não é outro, em viltima análise, o espírito do
nosso Estatuto quando enumera entre as finalidades

da Universidade, além daquela especificamente didá-

tica, a de incentivar a pesquisa e a cultura cientifica,
filosófica, literária e artística.

Em observância a essas diretrizes é que a Uni-

versidade do Ceará, naturalmente preocupada com a
solução de problemas ligados ao seu próprio desen-

volvimento, vem cumprindo vasto programa cultnral, com irradiação por tôdas as Escolas e Faculdades,
Dentre as iniciativas de natureza extracurricalar,

temos procurado dar mais ênfase à realização de cursos de extensão universitária, que representam meios
eficazes de aprendizagem das técnicas e processos científicos, no duplo sentido vertical e horizontal.

Dos cursos até aqui promovidos, podem ser destacados, por sua importância e pela repercussão que
alcançaram, o de Análise Tensorial, ministrado pelo
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NOTICIÁRIO

VISITA À REITORIA O PROFESSOR DJACIR MENEZES

Visitou a Reitoria da Universidade do Ceará, no dia 1º de

setembro, o Prof. Djacir Menezes, Catedrático das Faculdades

de Filosofia e de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil.

O distinguido intelectual, que veio ao Ceará atendendo convite
do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia, para profe-

rir, ali, algumas conferências, palestrou demoradamente com o
Professor Antônio Martins Filho, Diretores e Chefes de Serviço,

após o que gravou para a Discoteca Cultural do Serviço de Do-

cumentação trechos de seu livro “As Elites Agressivas”. Ao re-

tirar-se, o Prof. Djacir Menezes manifestou a melhor impressão

sôbre o progresso técnico e cultural da Universidade, declarando à imprensa o seguinte:

— “A Universidade do Ceará atesta o dinamismo dum pro-

fessor, que alia as qualidades intelectuais do mestre a aitas apti-

dões de administrador: o Professor Antônio Martins Filho, É,

atualmente, a fôrça que está acionando a inteligência cearense
em tôrno de problemas culturais. O convite a visitantes, que

por aqui têm passado, proferindo conferências e cursos, constitui
um grande estímulo 20s jovens que desejam estudar. Neste
ponto, o programa traçado é dos mais fecundos. A Imprensa
Universitária, por outro lado, vem incentivando os professôres
que não dispunham de meios para publicação de seus trabalhos.
Reduziam suas atividades às aulas, quando seu raio de ação po-

grupo de alu-
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CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
No Salão Nobre da Faculdade de Direito, realizou-se, a 21

de setembro, a instalação do Curso de Elaboração de Projetos

de Desenvolvimento Econômico, promovido pela Universidade
do Ceará, em colaboração com o Banco do Nordeste do Brasil

S. A. e destinado à formação de uma equipe de técnicos que

possa influir, por seu trabalho, na solução dos problemas econômicos do Ceará. O Curso em apréço, que despertou o maior
interêsse, recebeu a inscrição de 75 profissionais de

as cate-

gorias, entre os quais 12 Professõres, 14 engenheiros civis e
agronômos, 11 economistas, 10 oficiais superiores da 10a. Região Militar, 4 administradores de emprêsas, 6 advogados, | médico e 8 funcionários da Universidade e do Banco do Nordeste.

A solenidade inaugural foi presidida pelo Magnífico Reitor
Antônio Martins Filho, que falou sôbre a importância e a significação do Curso, apontando-o como um dos mais destacados
empreendimentos culturais do segundo semestre de 1957 e que

seria ministrado por renomeados Professôres e técnicos nacionais

€ estrangeiros. Ao ato solene compareceu numerosa assistência

constituída de Professôres universitários, intelectuais, economis-

tas, técnicos, jornalistas e outras pessoas gradas.

AULA INAUGURAL

À Aula Inaugural do Curso de Elabo
de Projetos de
Desenvolvimento Econômico foi ministradaração
pelo
dr. Raul Barbosa, Presidente
do Banco do Nordeste, que fêz

demorada preleção sôbre importantes assuntos econômicofinanceiros ligados
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O técnico chileno Jorge Ahumada, da O.N.U., velo uo Ceará, 4 convite da Reitoria
e do Banco do Nordeste, prorerir uma conferência sóbre Economia Política

à Região ,destacando a ação daquele estabelecimento especializado nos trabalhos de redenção econômica do Polígono das
Sêcas.
AULAS DO PROF. GENIVAL SANTOS

A convite da Universidade, o Prof. Genival Santos, catedrático de Engenharia Econômica da Escola Nacional de Engenharia, deuinício às aulas do Curso, durante quatro dias seguidos, dissertando sóbre “Princípios Básicos de Economia”, em
preleções que despertaram o maior interêsse cultural.
CONFERÊNCIA DO DR. GUIMARÃES DUQUE

O dr. José Guimarães Duque, Diretor do Serviço Agro-In-

dustrial, proferiu, no dia 30 de setembro, no auditório da Faculdade de Direito, importante conferência sôbre “A agricultura no Nordeste”, dentro do programa de conferências do

Curso de Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Econômi-

co, a qual contou com numerosa assistência.

CONFERÊNCIA DO DR. JUVENAL OSÓRIO DA SILVA
O dr. Juvenal Osório da Silva, economista dos mais conhecidos e técnico do Ministério da Fazenda, proferiu, no dia 2 de
outubro, uma palestra sôbre “Balança de Pagamentos no Bra-

sil”, respondendo,no final, a inúmeras perguntas daassistência.
AULAS DO DR. JOHN FRIEDMAN

No dia 4 de outubro, o dr. John Friedman, Economista do

Ponto IV e que se encontra assessorando o Instituto de Economia

e Finanças da Bahia, iniciou uma série de aulas sôbre “Desenvolvimento Econômico”, dentro do plano geral do Curso promo-

vido pela Universidade e pelo Banco do Nordeste.

CONFERÊNCIA DO DR. GERSON AUGUSTO DA SILVA
O dr. Gérson Augusto da Silva, Diretor das Rendas Internas e Presidente do Conselho Nacional de Tarifas, proferiu, no,
7

dia 12 de outubro, em prosseguimento ao Curso de Elaboração
de Projetos, concorrida conferência sôbre "Política Tarifária

Brasileira”.

PALESTRA DOS PROFS. JOSÉ LINS ALBUQUERQUE E
AMILCAR TÁVORA

Dentro do programa geral do Curso, os Professôres José

Lins de Albuquerque e Amílcar Távora, da Escola de Engenharia da Universidade do Ceará, realizaram, a 16 de outubro, am-

pla exposição sôbre o “Plano Rodoviário do Estado”, seguida
de debates em tôrno do assunto.

CONFERÊNCIA DO TEN. CEL. NOGUEIRA PAIS

No dia 17 de outubro, o Ten. Cel. Gentil Nogueira Pais proferiu, para os alunos do Curso de Elaboração de Projetos, uma
conferência sôbre “Aspectos Particulares do Serviço Militar no
Nordeste”.
CONFERÊNCIA DO PROF. OSÓRIO DINIS

O Prof. Osório Dinis, da Universidade de Minas Gerais,
realizou, no dia 18 de outubro, a convite da Universidade do
Ceará, uma conferência sôbre “Sistemas de Transportes no Brasil”, para os participantes do Curso de Elaboração de Projetos,
comparecendo à mesma grande número de pessoas interessadas
no assunto .

AULAS DO DR. INÁCIO RANGEL
O dr. Inácio Rangel, economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, deu início, a 21 de outubro, a uma

série de 7 aulas sôbre “Avaliação e Preparação de Projetos”,
para os alunos do Curso promovido pela Universidade do Ceará
e Banco do Nordeste do Brasil, no auditório da Faculdade de
Direito.

CONFERÊNCIA DO PROF. JORGE AHUMADA
o Prof. Jorge Ahumada, autoridade em assuntos econômiSos e técnico da Organização dz; Nações Unidas, veio
a Forta8

O dr. Tomás Pompeu Sobrinho, Presidente do Instituto do Ceará e diretor do
Serviço de Antropologia da Universidade, ministra a Aula Inaugural do Curso
de Preparação Antropológica.

leza, a 26 de outubro, a fim de proferir, no Curso de Elaboração

de Projetos, importante conferência sôbre Economia Política, a
qual contou com a presença de todos os alunos, autoridades,
professôres e outras pessoas gradas.

CURSO DE PREPARAÇÃO ANTROPOLÓGICA
NoInstituto do Ceará, foi instalado, a 16 de setembro, sob

os auspícios da Universidade do Ceará, o Curso de Preparação

Antropológica, em que se inscreveram 141 candidatos, contando-

se entre os mesmos professôres, universitários das diversas Es-

colas, funcionários da Reitoria, jornalistas e outros estudiosos

do assunto. O Curso se destina à preparação de equipes para as

pesquisas que serão efetuadas pelo Serviço de Antropologia da

Universidade, visando a um maior conhecimento do homem
cearense e ao planejamento de soluções de problemas existentes.
As aulas terão a duração de três meses, compreendendo a parte

de Antropologia Física e a de Antropologia Cultural, num total

de oito horas por semana. O ato de instalação do Curso foi sole-

ne, contando com a presença do Magnífico Reitor da Universi-

dade, que pôs emrelêyo a sua significação para a cultura cearense,

AULA INAUGURAL DO DR. THOMAZ POMPEU
SOBRINHO
O dr. Thomaz Pompeu Sobrinho, Presidente do Instituto

do Ceará e Diretor do Serviço de Antropologia da Universidade, proferiu a Aula Inaugural, destacando a importância da an-

tropologia, o desenvolvimento dos seus estudos no mundo e a
orientação que deveria ser seguida pelo Curso que se iniciava e

do qual haveriam de surgir excelentes resultados culturais.
AULAS DOS PROFESSÔRES FLORIVAL SERAINE
E FRANCISCO ALENCAR

As aulas do Curso estão sendo ministradas pelos Professô-

res Florival Seraine e Francisco Alencar, o primeiro sôbre An-

tropologia Cultural e o último sôbre Antropologia Física, sendo
ministradas no Instituto do Ceará, a que está entregue o Museu

Histórico do Estado.

VISITA DE MÉDICOS BRASILEIROS
Os participantes da 1º Jornada Brasileira de Patologia Clí-

nica, que reuniu, em Fortaleza, médicos de quase todos os Esta-

dos do Brasil, visitaram, a 5 de setembro, a Universidade do
Ceará, sendo recebidos pelo Magnífico Reitor, Prof. Antônio
Martins Filho. Na oportunidade de sua visita,
os ilustres visitantes percorreram tôdas as instalações da Reit

manifestaram lisongeira impressão sôbre o que haviam exami-

nado. Em seguida, visitaram o Hospital das Clínicas, da Facul-

dade de Medicina da Universidade do Ceará, no bairro de Porangabuçu.

VIAGEM DO REITOR AO RIO
Viajou, no dia 5 de outubro, com destino ao Rio de Janeiro,

o Magnífico Reitor, Professor Antônio Mastins Filho, que foi

encaminhar importantes assuntos relacionados com a aprovação

da proposta orçamentária destinada à Universidade do Ceará,
para o exercício de 1958, além de providências outras, junto
aos altos órgãos administrativos do País, em b
cio do desenvolvimento do programa de trabalho
do em favor
do ensino superior, no Ceará. Du
ausência, ficou

respondendo pelo expediente da Reito
tônio de Andrade Furtado, Vice-Re

o Prot, Manuel An-

VISITA DE MR. MAURICE D SHORS
No dia 15 de outubro, visitou
do Ceará Mr. Maurice Deshors, Secr

da França no Brasil, que veio a E

cia na Associação Cultural
mata foi recebido pelo Vice-Reitor, P

sitando, na ocasião, a Exposição de
taldo, no Salão Nobre da Reitoria.

É. Andrade Furtado, viavuras de Sérvulo Esni

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM BIOQUÍMICA
r Realizou-se, no dia 19 de setembro, na Faculdade
de Farmácia e Odontologia, a instalação do Curso de Atual
ização em Bio10

O Vice-Reitor, Prof. Manuel Antônio de Andrade Furtado, inaugurando a Exposição
de Gravuras do artista Sérvulo Esmeraldo, nos salões da Reitoria

química, promovido pelo Centro de Estudos dos Assistentes da-

quela Escola, sob os auspícios da Universidade do Ceará, que

vem incentivando, em todos os estabelecimentos de ensino superior, as atividades culturais e científicas, dentro do plano ge-

ral de ação que se traçou. A sessão solene foi presidida pclo

Reitor Martins Filho, que manifestou sua satisfação pela oportunidade da iniciativa, congratulando-se com o Centro de Estudos dos Assistentes e com o Prof. João Ramos Pereira da Costa

pela realização do referido Curso, no qual se inscreveram setenta candidatos. Usou, ainda, da palavra o Dr. José Artur de Car-

valho e, por fim, o Professor João Ramos, Catedrático de Química Industrial Farmacêutica, que vem ministrando o Curso em

aprêço, através do qual estão sendo transmitidos importantes conhecimentos sôbre a Bioquímica, com o estudo das mais recentes conquistas e progressos da ciência, nesse setor. Numerosa
assistência estêve presente à aula inaugural.

EXPOSIÇÃO DE ARTE NA REITORIA
Patrocinada pela Universidade do Ceará, realizou-se, de 8 a
28 de outubro, nos salões da Reitoria, uma exposição de gravuta e desenho de Sérvulo Esmeraldo, artista cearense atualmente
residindo em São Paulo, onde vem expondo seus trabalhos no

Museu de Arte Moderna. Na oportunidade da abertura da Exposição, o Vice-Reitor, Professor Manuel Antônio de Andrade

Furtado, fêz a apresentação do jovem artista, seguindo-se a pa-

lavra do escritor Artur Eduardo Benevides, que ressaltou as qua-

lidades técnicas e estéticas da obra artística de Sérvulo Esmeraldo. As mais expressivas figuras de nossa intelectualidade estive-

ram presentes, concorrendo, desta maneira, para o êxito da Ex-

posição.

CONFERÊNCIA SÓBRE GEOLOGIA DO PETRÓLEO
No dia 23 de seteimbro, realizou-se, no Palácio do Comér-

cio, uma conferência a cargo do Dr. Ernesto Cláudio Dreknier

Técnico da Refinaria de Mataripe e membro do Centro de Aper-

feiçoamento do Pessoal de Pesquisa do Petróleo. O conferencista falou sôbre a Petrobrás, seu programa e suas realizações,
versando o assunto “Geologia do Petróleo”. A sessão foi pre11
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ACÓRDO ENTRE A UNIVERSIDADE E O IBBD
O Magnífico Reitor Antônio Martins Filho, em nome da
Universidade do Ceará, firmou acôrdo com o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), do Conselho Nacional de Pesquisas, para uma permuta de serviços bibliográficos, incluindo microfilmes, organização de um Catálogo Coletivo do Estado do Ceará e colaboração para um Catálogo Coletivo
do IBBD. O acôrdo foi firmado com o Presidente do Conselho
Nacional de Pesquisas, Prof. João Cristóvão Cardoso e Srº Lidia de Queirós Sambaquy, Diretora do Instituto Brasileiro de
Bibliografia de Documentação. O convênio assinado entre os
dois institutos é dos mais importantes, uma vez que o IBBD se

propõe empreender pesquisas de alta significação, enriquecen-

do, assim, o acervo cultural da Universidade, e possibilitando,
por outro lado, a permuta de material que será feita em benefí-

O dr, José Guimarães Duque, ministrando uma aula, no €

Projetos. sopro UA agriculthra) ho Nordeste!

de Elaboração de

mo ia

cio das duas entidades culturais.

VISITA DO PROFESSOR TOBIAS NETO
Estêve em visita à Reitoria, no dia 16 de setembro, o Pro-

fessor Tobias Neto, Catedrático da Faculdade de Farmácia e
Odontologia e da Faculdade de Filosofia da Universidade da
Bahia, e Diretor da primeira dessas Escolas. O ilustre visitante,
acompanhado do Magnífico Reitor, Professor Martins Filho,
percorreu tôdas as dependências da Reitoria, manifestando
a me-

lhor impressão pelo trabalho que a Universidade vem
desenvolvendo no aprimoramento do ensino superior do
Ceará.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS NA REI
TORIA
Visitou a Reitoria
)
da Universidad.le do Ceará,á no dia
i 30 de
a Mr. Lucien Brosse, Dire
tor da Associação Cultural
o e rasileira do Ceará, gue conf
erenciou com o Reitor Maro sôbr
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e a possibilidade de realização de uma
exposição

Mr. JohnFriedman, Economista do Ponto IV, profere umapalestra, sob o patrocinio
da Universidade, no Curso de Elaboração deProjetos de Desenvolvimento Econômico

de fotografias das principais cidades do mundo, com dados históricos,estatísticos e informações culturais. Em face da significasão do empreendimento, o Prof. Antônio Martins Filho deu
todo O apoio à iniciativa, devendo a Universidade patrocinar a
realização daquela Exposição.

PRIMEIROS JOGOS UNIVERSITÁRIOS
O Diretório Central do Estudante e a Federação Acadêmica
de Desportos promoveram, de 14 a 21 de setembro, sob os auspícios da Reitoria da Universidade do Ceará, os Primeiros Jogos
Universitários, dêles participando tôdas as unidades de ensino
superior. O certame teve início com o desfile dos atletas pelas
ruas da cidade, tendo cinco acadêmicos conduzido o fogo olím-

pico até a Reitoria, onde o Presidente do D. C .E., universitário Djacir de Oliveira Martins, pronunciou uma saudação ao

Magnífico Reitor, Professor Antônio Martins Filho. Em segui-

da, no Ginasium Fênix Caixeiral, encontraram-se todos os atletas, perante numerosa assistência, usando da palavra, na ocasião,

o acadêmico Agérson Tabosa Pinto e o Magnífico Reitor Martins Filho. As competições foram realizadas no Ginasium Fênix

Caixeiral e no Estádio Presidente Vargas, compreendendo disputas de futebol, volibol masculino e feminino, basquetebol e futebol de salão. Para que todos os acadêmicos pudessem estar

presentes aos jogos, o Egrégio Conselho Universitário delibereu
a concessão de feriados durante a realização dos mesmos. Encerrando a semana Olímpica houve, no Clube do Estudante Uni-

versitário, animada festa, que contou com a presença do Magni-

fico Reitor, Diretores de Faculdades, Professôres e estudantes.
Na oportunidade, foram entregues taças aos campeões olímpicos, realizando-se ainda a escolha da “Rainha dos Jogos Universitários”, certame a que concorreram várias candidatas, sagran-

do-se vitoriosa a senhorita Sônia Fecury Rodrigues, aluna da

Faculdade de Filosofia .

UNIVERSITÁRIOS PERNAMBUCANOS VISITAM A
REITORIA
Durante o mês de setembro, estêve em visita à Reitoria da

Universidade do Ceará uma comitiva de alunos da 3a. série da
13
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PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO CLUBE DO
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
Comemorando o primeiro aniversário de fundação do Clube
do Estudante Universitário, a 13 de outubro, a diretoria daquela
entidade levou a efeito vasto programa, de que se destacou iraponente Sessão Solene durante a qual usaram da palavra diversos oradores, entre os quais o Presidente do Diretório Central
dos Estudantes, acadêmico Djacir de Oliveira Martins, Profes-

sor Clodomir Teófilo Girão e Dr. Paulo Roberto Coelho Pinto,

Secretário da Universidade, representando o Magnífico Reitor

Martins Filho. A segunda parte constou de animada festa dancante, à qual compareceram professôres e alunos das unidades
de ensino superior integrantes da Universidade e pessoas convidadas.

Il SEMANA UNIVERSITÁRIA
- Realizou-se, de 20 a 26 de outubro, a II Semana Universitária, certame que contou com a participação de professôres e
alunos das diversas unidades de ensino superior integrantes da
Universidade do Ceará. A sessão inaugural realizou-se na Faculdade de Direito, presidida pelo Professor Manuel Antônio de
Andrade Furtado, Diretor daquela Escola, com a presença de representantes da Assembléia Legislativa Estadual e da 10a. Região Militar, professôres e grande número de alunos. Durante

a Semana Universitária foi executado vasto programa cultural,

constante de conferência, palestras, filmes e animada festa dan-

ante nos salões do Clube Líbano.
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O Professor Antônio Martins Filho saúda os atletas universitários, na solenidade
de abertura dos Primeiros Jogos Universitários do Ceará.

JORNAIS ACADÊMICOS
Circularam, durante

os meses de

setembro e outubro, os

seguintes jornais da classe universitária: “A Caveira”, da Facul-

dade de Medicina, a “Tribuna Acadêmica”, da Faculdade de Direito e “A Coruja”, da Faculdade de Filosofia. São publicações
dos Diretórios Acadêmicos das referidas Escolas, trazendo com-

pleto noticiário da vida universitária dos Institutos integrantes
da Universidade do Ceará.

FACULDADE PE DIREITO
ESCOLA DE DEBATES
Com uma sessão solene, no Salão Nobre da Faculdade de

Direito, foi instalada, a 4 de setembro, a Escola de Debates do

Centro Acadêmico Clóvis Bevilágqua. A solenidade foi presidida pelo Magnífico Reitor, tendo a 'ela comparecido representantes da Assembléia Estadual, Câmara Municipal, Clube dos Advogados, intelectuais, professôres e alunos das diversas unidades
de ensino. Durante mais de três horas, os presentes debateram
o palpitante assunto da concessão do direito de voto ao analfabeto, tendo feito, preliminarmente, completa exposição do assunto, o Deputado Federal Armandos Falcão, autor da referida

emenda constitucional, prestando, na oportunidade, amplos esclarecimentos sôbre a matéria.
CONFERÊNCIA DO DR. PINTO FALCÃO
“a

A Faculdade de Direito da Universidade do Ceará comemo-

rou, com uma sessão

solene, a passagem do décimo primeiro ani-

versário da Constituição Brasileira, que transcorreu a 18 de setembro. Na solenidade realizada, às 20 horas, no Salão Nobre
daquela unidade
versitária, usaram da palavra o universitário José Alves Fernandes, representando o Centro Acadêmico
Clóvis Bevilágua, o Professor Lauro Nogueira, Catedrático de
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irei
itucional, e o Dr. Alcino Pinto Falcão, Juiz na CadaHpáblica CSnidado especial da Universidade, que
proferiu uma conferência sôbre a nossa Carta Magna. o ilustre

constitucionalista, que foi hóspede oficial da Reitoria, analisou,
em sua conferência, várias irregularidades no tocante à aplicação
dos preceitos constitucionais, concitando todos a um “trabalho

conjunto no sentido da exata observância dos dispositivos da
Constituição vigente.

CONFERÊNCIA DO PROF. PLÍNIO CORREA DE OLIVEIRA

O Dr. Plínio Corrêa

de Oliveira,

Professor de História

Contemporânea da Faculdade de Filosofia da Universidade de
São Paulo, proferiu, no dia 3 de outubro, na Faculdade de Di-

reito da Universidade do Ceará, importante conferência sôbre
“A Utopia Igualitária do Mundo Contemporâneo”. O ilustre
Professor, que é figura de real prestígio nos círculos sociais e
intelectuais da Capital Bandeirante, veio a Fortaleza, em missão
cultural, atendendo a convite da Universidade.

O dr. Alcino Pinto Falcão, Juiz de Direito na Capital da República, pronunciando,
na Faculdade de Direito, uma conferência sôbre a Constituição Brasileira.

PALESTRA DO DEPUTADO GABRIEL PASSOS

Realizou-se, no dia 2 de outubro, na Faculdade de
Direito
da Universidade do Ceará, uma palestra do Deput
ado Federal
Gabriel Passos, conhecido homem público e figura
de destaque
do Congresso Nacional.
A aludida conferência, subordinada ao tema “Frente Nacionalista”. despertou
o interêsse ge-

tal, tendo a ela comparecido Professores,
universitários e pessoas

interessadas no assunto.

CONCERTO MUSICAL

- O Diretório Acadêmico Clóvis Beviláqu

a, da Faculdade de
Direito da Universidade do Ceará, prom
oveu, no dia 5 de outu-

bro, naquela Escola,

um concêrto musical a cargo do
competente
Pianista Claude Coupper, quartani
sta da Faculdade de Direito
da Bélgica, em trânsito pela noss
a Capital. O acadêmico belg
a
executou vários números clássicos,
alcançando o êxito esperado.
Universitários e pessoas de alta dist
inção social se fizeram presentes ao concêrto artístico,
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O Prof, Plínio Corrêa de Oliveira, da Universidade de São Paulo, profere
auditório da Faculdade de Direito, uma conferência sob Os auspicios da Reitoria

liclínica Geral do Rio de Janeiro e no Pronto Socorro, em estudos e observações científicas, tendo ambos os Professôres regressado a Fortaleza e reassumido o exercício da Cátedra. Encontrase, ainda, em S. Paulo, o Professor Amarílio Teles Cartaxo, rea-

e Farmácia ofereceram ao corpo docente e aos seus colegas universitários um coquetel dançante na sede do Clube do Estudante
Universitário.

lizando estudos sôbre assuntos da disciplina que ministra naquela Escola de ensino superior.

REGRESSA DO EXTERIOR O PROF. VANDICK PONTE
o

Regressou, no dia 3 de outubro, de sua viagem à Europa,

Dr.

Vandick

Ponte,

Professor

das

Faculdades

CONCURSO DE PATOLOGIA E TERAPÊUTICA
APLICADAS

de Me-

O Prof. Lauro Araújo de Almeida, nome conhecido no magistério e nos meios odontológicos cearenses, foi aprovado no
concurso realizado na Faculdade de Farmácia e Odontologia, de
lá a 17 de outubro, para provimento da Cátedra de Patologia e
Terapêutica Aplicadas. A Banca Examinadora do Concurso estéve constituída pelos Professôres João Otávio Lôbo (Presiden-

ríque, de 1º a 8 de setembro. Prosseguindo viagem, depois, para

Tôrres e José Marcelino Cardoso Pingarrilo. A tese apresentada pelo candidato versou sóbre “Abcesso Dento-Alveolar”, tendo o concurso despertado o maior interêsse nos meios universitários de nossa terra.

dicina e Farmácia e Odontologia da Universidade do Ceará. O
ilustre Professor, que viajara em missão cultural, teve oportunidade de pronunciar várias conferências em centros universitários
europeus, participando ainda do 1º Congresso Internacional de
Ciências Neurológicas, realizado em Bruxelas, de 21 a 28 de
julho, e do HI Congresso Internacional de Psiquiatria, em Zuos Estados Unidos, o Prof. Vandick Ponte demorou-se alguns
dias naquele país, com o fim de realizar estudos relativos à sua
especialidade.

te), João Saraiva Leão, Gilmário Mourão Teixeira, Romildo

EXCURSÃO DE ESTUDOS

Realizou-se, no dia 5 de outubro, uma excursão de estudos

à gruta de Ubajara, promovida pelos Professôres da Faculdade
de Farmácia e Odontologia da Universidade do Ceará, com a
participação de Assistentes e alunos daquela Escola. Nesta excursão foram realizados estudos e pesquisas sôbre botânica e
mineralogia, sob a orientação dos Professôres Joaquim Juarez
Furtado, João Ramos Pereira da Costa, Paulino Pinto de Barros, Francisco José de Abreu Matos e Osvaldo Ribeiro, auxilia-

dos pelos Assistentes José Artur de Carvalho, José Mariano
Serra Uchoa e pelo Instrutor José Maria Duarte Matos.

POSSE DE NOVA DIRETORIA
No dia 2 de outubro, realizou-se, na Faculdade de Farmá-

cia e Odontologia da Universidade do Ceará, com a presença
do
Diretor e vários professôres daquele estabelecimento
de ensino, a posse do novo Diretório Acadêmico daquela Faculdade.

Em comemoração à data festiva, os acadêmicos
de Odontologia
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CONCURSO PARA A 2º CADEIRA DE CLÍNICA
ODONTOLÓGICA
Com inscrição de dois candidatos — Doutores Augusto
Mota Borges e Antônio Rodrigues de Araújo — realizou-se, de
22 a 28 de outubro, o concurso para provimento da 2a. Cadeira
de Clínica Odontológica da Faculdade de Farmácia e Odontologia. As provas foram realizadas na Sala da Congregação da Fa-

culdade de Direito, sendo aprovado o Prof. Augusto Mota Borges, verificando-se a desistência de seu competidor. A Banca

Examinadora estêve constituída dos Profs. Levi de Brito Buquera, da Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná,
José Ferreira Pires, da Faculdade Nacional de Odontologia da
Universidade do Brasil, Luís Pinho Rodrigues, da Faculdade de
Farmácia e Odontologia de São Luís do Maranhão, Aldo Cavaldas Chagas Costa Tito, da Faculdade de
Farmácia e Odontologia da Universidade do Ceará.
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FACULDADE DE MEDICINA

:

EEE

CONFERÊNCIAS DO PROF. HUMBERTO BARRETO
Durante o mês de setembro,

estêve

em Fortaleza o Dr.

Humberto Barreto, Professor de Anatomia da Faculdade Nacional de Medicina, Presidente do Conselho Brasileiro de Cirurgiões

e Livre-docente de Técnica Operatória da Universidade do Bra-

sil, o qual veio a convite da Universidade do Ceará, a fim de pro-

ferir uma série de conferências. O Dr. Humberto Barreto cumpriu o seguinte programa de atividades: Dia 16, às 10 horas,
aula sôbre “INSUFICIÊNCIA VENOSA DOS MEMBROS JINFERIORES” — Cadeira do Prof. Newton Gonçalves, na Faculdade de Medicina; Dia 17, às 10 horas, aula sôbre “HÉRNIAS
INGUINAIS? — Cadeira do Prof. Ossian de Aguiar, no “Anfiteatro Desembargador Ataíde”, da Santa Casa; Dia 18, às 14 ho-

ras, aula sôbre “ANATOMIA DA CAVIDADE ABDOMINAL”
— Cadeira do Prof. Saraiva Leão, na Faculdade de Medicina ê;
às 20 horas, palestra, no Centro Médico Cearense, sôbre “GASTRO-DUODENECTOMIAS”; Dia 19, às 10 horas, aula sôbre

“CIRURGIA DE HIPERTENSÃO-PORTA” — Cadeira do Prof.
Haroldo Juaçaba, no “Anfiteatro Desembargador Ataíde”, da
Santa Casa. Nos dias mencionados foram realizadas, ainda, demonstrações cirúrgicas na Casa de Saúde São Raimundo.

DIA DO CADÁVER DESCONHECIDO

Os alunos da Faculdade de Medicina da Universida
de do
Ceará comem
oraram, no dia 25 de setembro, o “Dia
do

Cadáver
Desconhecido”, cuja celebração já se tornou
tradicional naquela
Escola. O programa comemorativo foi cumpr
ido na seguinte or-

dem: a)

Missa na Igreja do Patrocínio, seguindo

-se uma sole-"
nídade nas instalações da Faculdade na
Praça José de Alencar;
b) Bênç
ão do Cadáver Desconhecido, pelo

Pe. Monteiro da
Cruz; e). Palestra do Prof. Ocelo
Pinheiro, subordinada ao
tema “Origem da Vida”. Falaram aind
a os acadêmicos Wilson
Acioly e Elias Jeová, respectivamente
Diretor do Departamento
de Cultura e representante dos alunos
da primeira série. À soJenidade compareceram Professôres,
alunos e funcionários daquele Instituto e pessoas especial
mente convidadas.
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CONFERÊNCIA DO DR. PAULO BELFORD
A convite da Universidade do Ceará, estêve em nossa Capital, no decorrer do mês de setembro, o Dr. Paulo Belford, do

Rio de Janeiro, que veio ministrar, na Faculdade de Medicina,
um Curso sôbre “O Método do Parto sem Dor”. As conferências do Dr. Paulo Belford foram realizadas durante os dias 10,

11, 12, 13, sôbre os seguintes temas: a)
a teoria de Pavlov; b) A dor no parto; c)

Elementos sôbre
O método psico-

profilático; d) A experiência da Matemática Clara Basbaum
sôbre o parto psico-profilático. Tôdas as conferências do Dr.

Paulo Belford despertaram interêsse geral, tendo a elas comparecido as mais expressivas figuras do meio médico cearense.

MANHÃ UNIVERSITÁRIA

Realizou-se, no dia 6 de outubro, animada manhã universitária na Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará, promovida pelo Diretório Acadêmico XII de Maio, a fim de feste-

jar a inauguração de sua nova sede, no prédio do Hospital das
Clínicas em Porang

« O programa executado constou de a)

Bênção da sala e de um Crucifixo, pelo Pe. Monteiro da Cruz;
b) Palestra do Prof. Aloísio Pinheiro sôbre “Psicologia da
Juventude”; c) Coquetel aos presentes. Grande número de
universitários, Professôres e funcionários da Faculdade de Medicina estêve presente à reunião, que decorreu em ambiente de

distinção e cordialidade.

VISITA DE MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA
BRASILEIRA
Estêve, no dia 5 de setembro, na Faculdade de Medicina da
Universidade do Ceará, o Dr. Hildon Rocha, Presidente da Associação Médica Brasileira, que se fêz acompanhar, entre outros,
dos doutores Jorge Lages, de Minas Gerais, José Thiers Pinto,
do Rio de Janeiro, e Níveo Pimenta, de São Paulo. Na Faculdade de Medicina, o conhecido cientista, que veio a Fortaleza par-

ticipar da Ia. Jornada Brasileira de Patologia Clínica, foi re-

cebido pelo Diretor da Escola, Prof. Valdemar Alcântara, e Professõres, visitando, em companhia dos mesmos, as instalações
da Faculdade de Medicina e observando os trabalhos de constru-

ção do Hospital das Clínicas.
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ESCOLA DE ENGENHARIA
DIREÇÃO DA ESCOLA

Pos ato do Exmº Sr. Presidente da República, publicado

no Diário Oficial da União, de 25-10-57, foi dispensado da
função de Diretor da Escola de Engenharia da Universidade do
Ceará, por haver decorrido o período de sua permanência à dis-

posição da mesma, o Prof. Antônio Pinheiro Filho, catedrático

da Escola Nacional de Minas e Metalurgia da Universidade do
Brasil. Em consegiência, passou a responder pelo expediente
da Escola o Professor José Lins de Albuquerque, por designação
do Magnífico Reitor.
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Iniciou-se, no dia 4 de setembro, na Escola de Engenharia

da Universidade do Ceará, um Curso de Extensão Universitária
a cargo do Professor Roberto José Vilar Ribeiro, daquela Escola. O Curso sôbre “História da Arquitetura e Desenho Arquitetônico” tem o objetivo de proporcionar aos estudantes da Escola de Engenharia maiores conhecimentos da matéria de seus
estudos, alcançando grande freguência, sendo as aulas ministradas com o auxílio de projetores e ilustrações.

ENCERRAMENTO DO CURSO DE ANÁLISE TENS
ORIAL

y Encerrou-se, no dia 28 de setembro, o Curso de
Exten

são
Universitária sôbre Análise Tensorial,
ministrado pelo Prof.
Cristóvão Colombo dos Santos, Catedrátic
o da Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais
e uma das maiores autorida
des em Cálculo Tensorial no País. O Curso
, dos

mais pro»
veitosos, foi frequentado por Professôres,
Assistentes e alunos da
Escola de Engenharia, Escola de Agronomia,
Faculdade de Filo-

sofia, técnicos de inúmeros serviços e pesso
as interessadas per
este importante setor da matemática.
Receberam certificados,
pela fregiiência de 80%, 46 candidatos
dos 75 inscritos.
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O Prote: or Djncir Menezes, Catedrático das Faculdades de Clências Económicas
e de Filosofia, da Universidade do Brasil, proferindo uma conferência na Faculdade
de Filosofia da Universidade do Ceará, tendo no Indo o Magnífico Reitor.

FACULDADE DE FILOSOFIA
CONFERÊNCIA DO PROF. PLÍNIO CORRÊA DE OLIVEIRA
Realizou-se, no dia 4 de setembro, no auditório da Faculcade de Filosofia da Universidade do Ceará, uma conferência a

cargo do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, Prof. da Universidade
de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica “Sedes Sapientiae”. A conferência do ilustre jurista e sociólogo, subordinada ao tema “A Crise da Civilização Moderna segundo Leio
XIII” despertou o mais vivo interêsse, tendo a ela comparecido
grande número de universitários, Professôres e intelectuais.
HOMENAGEM À MEMÓRIA DE GABRIELA MISTRAL
Os alunos do Curso de Neolatinas da Faculdade de Fil

fia da Universidade do Ceará homenagearam, no dia 13 de

tembro, a memória da grande poetisa chilena Gabriela

se

Mistral

há pouco falecida. O programa organizado constou de declan

ção de poemas de Gabriela Mistral pela aluna Isabel Safia e ue

uma palestra do Prof. Pedro Paulo Montenegro, ressaitando as

qualidades estéticas de sua obra e o valor de sua contribuição
para as letras hispânicas.
CONFERÊNCIA SÓBRE O MÉXICO

Realizou-se, no dia 24 de setembro, no auditório da Faculdade de Filosofia da Universidade do Ceará, uma conferência

sôbre “O Panorama Cultural e Político do México”, a cargo do
Irmão Valério Luís, Professor de História da América, daquela

Escola. A conferência foi das mais concorridas, seguindo-se à
mesma umasérie de projeções cinematográficas sôbre o México.
Grande número de Professõres, universitários e pessoas interessadas no assunto estêve presente à conferência do Ir. Valério
Luís.
CONFERÊNCIAS DO PROF. DJACIR MENEZES
A convite do Diretório Acadêmico Santo Tomás de Aquino,

da Faculdade de Filosofia da Universidade do Ceará, estêve em
Fortaleza o Prof. Djacir Menezes, catedrático da Faculdade de
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Faculdade de Ciências Econômicas da Universidai
i
Ea . O conhecido Professor e homem de letras
nrealizou, na Faculdade de Filosofia, três importantes conferê
“Lingua”,
Moderna
a
Filosofi
na
cias sôbre “Angústia e Tempo
gem Artística e Linguagem Científica” e “Rousseau e o Pensamento Democrático”. As conferências do Prof. Djacir Mene-

e Diretor da União Norte Brasileira de Educação e Cultura. Em
sua permanência em Fortaleza, o Reymº Irmão Maurice teve
oportunidade de observar de perto o funcionamento da Faculdade de Filosofia da Universidade do Ceará, unidade de ensino
de que já foi diretor.

púzes, tôdas de grande interêsse para a classe universitária e o

blico intelectual do Ceará, alcançaram o êxito esperado, a elas
comparecendo intelectuais, Professôres e grande número de uni-

versitários.

EXCURSÃO À CASA DE JOSÉ DE ALENCAR
O escritor Artur Eduardo Benevides, Professor de Lneratu-

ra Luso-Brasileira da Faculdade de Filosofia da Universidade do
Ceará, proporcionou, no dia 28 de setembro, aos alunos da 3a.
série de Línguas Neolatinas, daquela Escola, uma excursão a
Messejana, a fim de visitar a casa em que nasceu josé de Alencar. Naquela ocasião, o Prof. Artur Eduardo Benevides falou,
demoradamente, sôbre a vida e a obra do grande romancista

cearense.

ESCOLA DE ENFERMAGEM
PALESTRA SÓBRE ENFERMAGEME VIDA SOCIAL
A Srt? Eunice de Albuquerque, da Escola de Enfermagem

São Vicente de Paulo, da Universidade do Ceará, realizou, no

dia 23 de outubro, uma palestra subordinada ao tema “Enfermagem e Vida Social”. Vale ressaltar, ainda, que o corpo discente daquela Escola cumpriu, no mês de setembro, interessante
programa, destacando-se competições esportivas e reuniões sociais que contaram com numeroso público.

CONFERÊNCIA SÓBRE O MOVIMENTO NACIONALISTA

Noauditório da Faculdade de Filosofia realizou-se, a 21 de

outubro, uma conferência do Professor Manuel Mateus Ventura,
da Escola de Agronomia da Universidade do Ceará, subordinada

ao tema “A Posição do Intelectual frente ao Problema Nacionalista”. A referida conferência fêz parte do programa cultural da
1 Semana Universitária, promovida pela União Estadual dos Estudantes, tendo a ela assistido professõres e alunos das diversas
unidades universitárias.

VISITA DO IR. GUY MAURICE
.

Em visita de inspeção aos estabelecimentos de ensino diri-

gidos pela Ordem Marista, estêve em Fortaleza, a 15 de outubro
,

o Reymº Ir. Guy Maurice, Provincial daquela ordem religios
a

Al

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL
ATIVIDADES DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL
Por iniciativa da diretoria da Escola de Serviço Social da

Universidade do Ceará, Professôres de nível superior e secundá-

rio estiveram reunidos, naquela unidade universitária, a 3 de setembro, tendo ocasião de debater em conjunto planos para a
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elaboração dos programas de Serviço Social Rural e Serviço So-

cial de Comunidade.
j Outra importante reunião foi realizada na sede daquela Escola, a 25 de setembro, dela participando tôda a Congregação
de Professôres, que discutiu e deliberou vários assuntos relacionados com os trabalhos de conclusão do Curso de Serviço Social.

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sessão de 12 de setembro de 1957
1.

COMUNICAÇÕES
— O Magnífico Reitor apresentou ao Egrégio Conselho o acadê-

mico Djacir de Oliveira Martins, Presidente do Diretório Central dos
Estudantes, convidando-o, em seguida, a tomar posse na função de
membro do Conselho Universitário, em cumprimento ao que dispuriha
o parágrafo 3º, letra e do Artigo 10, do vigente estatuto da Universi-

dade. Pelo que dispunha êsse dispositivo estatutário, o novo Conselheiro, representante dos estudantes naquele Conselho, sômente parti
cipará de deliberações em matéria da competência do seu órgão de
classe. Em seguida, o universitário Djacir de Oliveira Martins prestou
9 compromisso de bemservir à Universidade, procurando intensificar
a harmonia e o entendimento entre os Corpos Discente e Docente das

diversas Faculdades.
— Comunicou o Magnífico Reitor que, em sua última viagem ao

Sul do País, recebera, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, o projeto do Auditório ao Ar Livre e da
Concha Acústica, projeto êsse classificado em primeiro lugar em concurso realizado entre alunos daquela Escola. Para participar do ato,
que se revestiu da maior significação, o Reitor fizera-se acompanhar
dos Professôres Valdemar de Alcântara, Renato Braga, Fernando Leite, Álvaro Costa e do Engenheiro Fernando Alcântara, tendo presidido
a solenidade o Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo, O aludido projeto seria executado, imediatamente, pela Divisão de Obras da
Universidade.
— No Rio de Janeiro, o Reitor firmara, em nome da Universida-

de, o acórdo com o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documenta-

ção, para troca de informações bibliográficas, de acôrdo com delibe-

ção anterior do Conselho.

— Ainda, na Capital da República, comparecera a uma reunião

preliminar dos Reitores de tódas as Universidades Federais para estu
dar os aspectos do Anteprojeto de Lei que visa a instituir o Regime de
Dedicação Exclusiva, de iniciativa do Conselho Nacional de Pesquisa

e considerado prejudicial à autonomia das Universidades. Dos enten-

dimentos mantidos ficou assentado que a proposta dos Reitores sôbre

a instituição do regime de dedicação exclusiva, em substituição à do

Conselho Nacional de Pesquisa, seria encaminhada ao Senhor Presi-

dente da República.

— Vários Conselheiros se manifestaram sôbre a matéria referente
a uma solicitação do Reitor ao Ministério da Educação e Cultura, no
sentido de que fôssem disciplinadas as atribuições dos representantes

das unidades agregadas no Conselho Universitário,

tomando-se por

base o que estabeleciam os acordos de agregação, firmados entre a
Universidade e as mesmas escolas agregadas. O Ministério da Educa-

ção e Cultura, entretanto, usando de uma atribuição que lhe é própria,

fizera alterações na proposta inicial do Reitor, de que resultara o Decreto nº 41.991, de 7 de agôsto de 1957. Lembrou, porém, o Magnífico
Reitor que assiste ao Conselho a prerrogativa de apresentar, a qualquer momento, proposta de modificações que julgar por bem devam
ser introduzidas na carta estatutária. Sugeriu o Conselheiro Valdemar
de Alcântara que, tendo em vista a complexidade da matéria, fôsse designada uma comissão para reexaminar os Estatutos e trazer, posteriormente, ao Conselho, o resultado dêsses estudos. Posta em votação
a

de Engenharia. O processo referente fôra de iniciativa do Conselheiro
Antônio Pinheiro Filho, tendo relatado a matéria, favoravelmente, o
Conselheiro Fernando Leite

MELHORIA DE VENCIMENTOS DE PROFESSÕRES
(Processo Nº 3315/57)
O Conselheiro Prisco Bezerra, Presidente da Comissão de Finangas e Orçamento, relatando o processo em que o Diretor da Faculdade
de Ciências Econômicas solicita uma melhoria nos vencimentos dos
professôres daquela Faculdade, não considerou viável a concessão do
auxílio pleiteado, pelas seguintes razões: 1) De acôrdo com iníformação prestada no processo pela Divisão de Contabilidade da Reitoria,
o saldo presumível da “Renda Própria” já está comprometido com a
abertura de diversos créditos no corrente exercício; 2)
Já tendo o
assunto sido objeto de deliberação por parte do Ministério da Educasão e Cultura, ao mesmo Ministério é que deveria ser encaminhado o
pedido de reconsideração do ato que determinou a diminuição da
suplementação de vencimentos dos professôres. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi aprovado por unanimidade, ficando

estabelecido, porém, que a Reitoria tomaria a iniciativa de entender-se

com os órgãos técnicos do Ministério da Educação e Cultura, visando a
utilização da subvenção federal destinada àquela unidade universi

disciplinar a questão referente

proposta, foi a mesma aprovada por unanimidade.

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM BIOQUÍMICA

2. DELIBERAÇÕES
CURSO DE EXTENSÃO UNVERSITÁ
RIA
(Processo Nº 3395/57)

O Egrégio Conselho aprovou, por
unanimidade, a realização de
um Curso de Extensão Universitária
sôbre História de Arquitetura e
Ro a ser ministrado
pelo Professor Roberto José
eiro, regente da Cadeira de Desenho
a Mão Livre, na Escola
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(Processo Nº 3513/57)
Foi examinado o processo relativo a uma proposta do Diretor da
Faculdade de Farmácia e Odontologia, baseada em sugestão do Centro
de Estudos dos Assistentes da mesma Faculdade, no sentido de ser autorizada pelo Conselho, na forma da letra m, do Artigo 16, do vigente
Estatuto da Universidade, a realização de um Curso de Atualização em
Bioquímica, a ser ministrado pelo Professor João Ramos Pereira da
Costa, Catedrático de Química Industrial e Farmacêutica, O processo
foi relatado pelo Conselheiro Fernando Leite e aprovado pela unanimidade dos Senhores Conselheiros
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PRIMEIROS JOGOS UNIVERSITÁRIOS
(Processo nº 3043/57)
O Conselho apreciou o processo em que o Diretório Central dos
Estudantes propõe a concessão de dispensa das aulas aos alunos, durante a realização dos Primeiros Jogos Universitários, isto é, de 14 a

21 de setembro corrente. A matéria foi amplamente discutida e, pesta

em votação, verificou-se ter sido aprovada a fórmula sugerida pelo
Magnífico Reitor, segundo a qual eram concedidos três dias feriados,

a partir de 19 do corrente.

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS DA SESSÃO
Devido ao adiantado da hora, propôs o Magnífico Reitor, às 19,40
hs. que fóssem suspensos os trabalhos daquela reunião, devendo ser
os mesmos reiniciados, no dia seguinte, às 10,30 horas.

CONCURSO DE PATOLOGIA E TERAPÊUTICA APLICADA
Reiniciando os trabalhos, o Egrégio Conselho ratificou, por unanimidade, a indicação, da Congregação da Faculdade de Farmácia e
Odontologia, dos nomes para completarem o. quorum da Congregaç
ão

que deverá funcionar no concurso para provimento da Cátedra de Pa-

tologia e Terapêutica Aplicadas, a ter início no dia 14 de outubro
vindouro. A referida indicação consta dos seguintes professóres
: Livino
Vergílio Pinheiro, Josa Magalhães, Jurandir Picanço,
Raimundo Gomes, Mamede Cirino de Lima, Pedro Veríssimo
de Araújo e Torquato
Pôrto.

CONCURSO DE DIREITO CIVIL
(Processo Nº 2623/57)
Ê “Aprovou,ainda, o Egrégio Conselho a
escolha feita pela Congregasão

da Faculdade de Direito, com relaç
ão aos nomes que devem inteErar O quorum que terá de funci
onar no próximo concurso para
o
cargo de Professor Catedrático
da 3a. Cadeira de Direito Civil
, cons-

tando os nomes dos Desembargadores
Eugênio Avelar Cavalcanti Rocha, Daniel Augusto Lopes e Vicen
te Bessa,
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INDICAÇÃO DE PROFESSOR
Nº 2780/57)

» é deliberação a indicação feita pelo Diretor
ngenheiro Miguel Cunha, para reger a
Cadeira de Química
alítica é Tecnógica, daquela Escola. O Magnífico Reitor di;
er Os méritos do candidato proposto, concordando em que o contrato do referido Professor se deveria fazer
imediatamente, para o fim especial de incumbir-se o Engenheiro Miguel Cunha da preparação e organização da mencionada Cadeira, que
ficaria a seu cargo e deveria funcionar no próximo ano. Distribuído
o processo à Comi,
ie Ensino e Legislação, o relator, Conselheiro
Fernando Lei
u-se favorável ao contrato do Engenheiro
Miguel Cunha, O referido pare
foi aprovado unânimemente.
SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA PARA A ESCOLA DE
ENGENE
(Processo Nº 2617)
O Conselho
Motivos do Dire!

inou o processo referente a uma Exposição de

zado um des:
no valor de d:

cruzeiros (Cr$ 2.000.000,00) para reforço
da verba 4.0.00 —
Ir
os; Consignação 42.00 — Equipamentos e Instalaçi
ubconsignação 4.2.01 — Máquinas, motores e
aparelhos, do vigente O:
ento da referida Escola. Sôbre o assunto,
o Magnífico Reitor explicou, inicialmente, que de acórdo com os têrmos da própria Exposição do Diretor da Escola de Engenharia e de
conformidade com informação da Divisão de Contabilidade, constante
do processo, a verba, cuja suplementação era pedida, ainda acusava
um
saldo superior a seiscentos mil cruzeiros, não lhe parecendo, por
con-

seguinte, necessário Tôsse autorizado o destaque pleiteado, naquela
oportunidade. Ouvida, sóbre o assunto, a Comissão de Finanças
e Orgamento, por intermédio do Conselheiro Prisco Bezerra, êste
sugeriu
que houvesse um entendimento prévio entre o Diretor
da Escola de

Engenharia e o Reitor, para 0 tim de, após organizado um plano do
equipamento necessário àquela Escola e com base na estimativa pre-

vista da despesa, fi

se concedida a suplementação. Submetida à vo-
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nto, foi a mesma
tação a proposta da Comissão de Finanças e Orçame

aprovada.

PRÉDIO PARA A ESCOLA DE ENGENHARIA
(Processo Nº 2785/57)
Os Senhores Conselheiros examinaram as duas soluções aponta-

das pelo Diretor da Escola de Engenharia para o problema de instaa
lações da mesma Escola, tendo o Magnífico Reitor observado: a)
do
aquisição
a
,
porquanto
inaceitável
primeira sugestão lhe parecia
imóvel de propriedade da família do Dr. Pedro Sampaio, situado à
Praça Fernandes Vieira, não solucionaria o problema da sede própria
da Escola, sendo uma medida bastante onerosa, levando-se em consi-

deração as despesas a serem ainda efetuadas com a ampliação do referido prédio; b) A segunda sugestão poderia ser adotada em parte,

isto é, adaptação do imóvel adquirido pela Universidade ao Sr. José
Tomé de Sabóia e construção de um ou dois pavilhões, utilizando-se,
nesta obra, o quanto possível, o material aproveitado do prédio
vizinho, também de propriedade da Universidade, que estava sendo
demolido, para posterior edificação da nova sede destinada à Faculdade de Farmácia. Seria uma medida provisória, até que fôsse encontrado e adquirido um terreno amplo, que permita a localização definitiva da mencionada Escola. Submetido o assunto à apreciação do
plenário, após amplamente discutido, deliberou o Conselho adotar a
sugestão apontada pelo Magnífico Reitor.

PROSSEGUIMENTO DE OBRAS
(Processo Nº 3559/57)

bém reservar, para prosseguimento de obra, na Faculdade de Direito,
a quantia de um milhão e oitocentos mil cruzeiros e, na Escola de
Agronomia, a importância de três milhões de cruzeiros.
SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS

(Processo Nº 3560/57)
Seguiu-se o exame de uma solicitação do Diretor da Faculdade de
Medicina, no sentido de que o Conselho Universitário autorize a aber-

tura do crédito suplementar à Verba, Consignações e Subconsignações
seguintes, do Orçamento daquela unidade (inciso 06): —
Verba 1.0.00 — Custeio
Consignação 1.5.00 — Serviços dde Terceiros — S/e 15.07
Suplementação
'

— Publicações, etc
..

Cr$

40.000,00

Cr$

50.000,00

Cr$

90.000,00

Consignação 1.6.00 — Encargos Diversos —
S/c 1.6.01 — Despesas miúdas de pronto
pagamento

Guplenenticão
MUDEI

quanana ganda raquasano gro ge fee

Segundo sugestão da própria Faculdade interessada, nas suplementações em exame, a cobertura do crédito poderia ser feita mediante os congelamentos a seguir mencionados:
Verba 1.0.00 — Custeio

Consignação 1 5.00 — Serviços de Terceiros
— S/c 1.5.14 — Outros Serviços

O Magnífico Reitor trouxe ao conhecimento do Conselho que, em

atendimento aos têrmos da Exposição de Motivos do Diretor da Faculdade de Medicina, iria fazer a reserva da importância de um milhão e quinhentos mil cruzeiros do Fundo Especial para Obras e Aqui-

sição de Imóveis, para o fim de atender a despesas com o prossegui-

mento das Obras do Hospital de Clínicas. Tratando-se de simples reserva de verba constante do Fundo Especial, para utilização subsequente, não seria necessária a apreciação do assunto pela Comissão
de
Finanças e Orçamento e pelo Conselho. Nesse sentido é que
iria tam-

s2

Congelamento

Cr$

40.000,00

El aqueies incas

Cr$

50.000,00

ot rorelato le a alo a efe aj ea

Cr$

90.000,00

Consignação 1.6 00 — Encargos Diversos —
S/c 1.6.23 — Diversos

Congelamento
FREE

O Conselheiro Prisco Bezerra leu seu parecer, ratificado pelos de-

33

mais membros da Comissão de

Finanças e

Orçamento, favorável à

abertura do crédito suplementar pleiteado, explicando os motivos que o

levavam a opinar desta maneira. O referido parecer foi aprovado pela
unanimidade dos Senhores Conselheiros presentes.

SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU
Com relação às solenidades de colação de grau nas diversas unida-

des universitárias, propôs o Magnífico Reitor ao Conselho, para maior

organização e brilhantismo das mesmas, assim como por medida de

economia, fôssem adotadas as seguintes providências: 1) A Reitoria
ofereceria um baile aos concludentes de tôdas as escolas, o qual poderia realizar-se no dia dezesseis de dezembro, data em que se comemora o aniversário de criação da Universidade; 2) As Escolas custeariam as despesas com a confecção de convites, devendo, no entanto, o
respectivo Diretor controlar os gastos, a fim de que não venham a ultrapassar as possibilidades orçamentárias; 3) O custeio do quadro
poderia ser feito por conta das disponibilidades próprias das Faculdades, que ficariam eximidas de qualquer despesa com fotografias de in-

Professor Plínio Corrêa de Oliveira, Catedrático das Faculdades de
Direito e Filosofia da Universidade de São Paulo, para pronunciar algumas conferências nesta Universidade.

O ilustre Professor viria a

Fortaleza, em princípio de outubro próximo, estando programadas duas
conferências, subordinadas aos temas “A Utopia Igualitária do Mundo
Contemporâneo” e “A Crise da Civilização Moderna Segundo Leão
XI.
— O Magnífico Reitor disse ter a satisfação de registrar a presença, naquela reunião, do Professor Válter de Moura Vantídio, da
Faculdade de Medicina, que fôra convocado, na qualidade de suplente,
para representar aquela Faculdade no Conselho Universitário, durante o afastamento do Conselheiro Newton Gonçalves, atualmente no desempenho de missão cultural nos Estados Unidos.

2.

DELIBERAÇÕES

terêsse individual dos concludentes; 4)
A irradiação da solenidade,
caso julgada necessária pelos concludentes, deveria ser custeada pelos

CONCURSOS NA FACULDADE DE FARMÁCIA E
ODONTOLOGIA

em votação a matéria, foi a mesma aprovada segundo as normas gerais

(Processo nº 3872/57)

MODIFICAÇÕES NO ANTEPROJETO DE REGIMENTO
FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA

O Egrégio Conselho ratificou, por unanimidade, as indicações feitas pela Congregação da Faculdade de Farmácia e Odontologia, com
relação aos nomes que deverão completar o quorum que terá de fun-

mesmos. Vários conselheiros manifestaram-se sôbre o assunto e, posta

sugeridas pelo Magnífico Reitor.

DA

Rc o Magnífico Reitor que a Consultoria Jurídica da Reltoria sugerira alterações no Anteprojeto da Faculdade de Farmácia
e
Odontologia. Por essa razão, o processo respectivo deixava
de ser discutido naquela reunião, devendo baixar em diligência, a
fim de que a

Congregação da mesma Faculdade tome conhecimento e
aprove as re-

feridas modificações.

Clínica Odoncionar nos concursos para provimento das Cátedras de

tológica (la. Cadeira) e de Ortodontia e Odontopediatria. A Congre-

os nomes dos
gação da Faculdade de Farmácia e Odontologia indicara

Professôres João Valente de Miranda Leão, José Fernandes, Fahad

Cirino
Otoch, Francisco Aloísio Pinheiro, Raimundo Gomes, Mamede

de Lima, Pedro Veríssimo de Araújo e Torquato Pôrto.

SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS

:

Sessão do dia 27/9/57

(Processo nº 3871/57)

1.

Faculdade de Direito, no sentido de o Conselho Universitário autorizar
a abertura de um crédito suplementar à Verba, Consignações e Subconsignações seguintes, do Orçamento daquela Unidade (Inciso 04): —

COMUNIÇÕES
— O Conselheiro Andrade Furt
ado comunicou que convidara
o
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Foi examinado o processo relativo a uma solicitação do Diretor da
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Custeio — Consignação
Verba 1.0.00 —
o e de
1.3.00 — Material de consum

transformação —

Subconsignação

O Conselheiro Prisco Bezerra, da Comissão de Finanças e Orçamento, leu e justificou seu parecer favorável à abertura do crédito suPplementar pleiteado, tendo o referido parecer sido aprovado por unanimidade

13.03

ão e de— Material de limpeza, conservaç

sinfecção

Valor da suplementação .......sceceevess

Crs

5.000,00

(Processo Nº 3760/57)

Consignação 1.5.00 — Serviços de Tercei-

ros — Subconsignação 1.5.06 — Reparos,

adaptações, recuperação e conservação de

bens móveis
Valor de suplementação ..........usoco

Cr$

35.000,00

Valor da suplementação .....eseecseeeess

Crs

50.000,00

Total das suplementações ........co.

Cr$

90.000,00

Consigmação 16.00 — Encargos Diversos
— Subconsignação 1 6.11 — Seleção, aperperfeiçoamento e especialização de pessoal

Para cobertura do crédito de noventa mil cruzeiros, sugeria o Diretor da Faculdade de Direito fôsse feito o congelamento de igual importância no saldo presumível das seguintes dotações constantes do
Orçamento daquela unidade, para o vigente exercício, de conformidade
com os quantitativos abaixo indicados:
04 — Faculdade de Direito — Verba
10.00 — Custeio — Consignação 1.4.00
Material Permanente Subconsignação —

1.4.08 — Material artístico; instrumentos
musicais, insígnias, flâmulas e bandeiras
Congelamento

eee

Cr$

70.000,00

ETA Condo 5/6 io Rasa Ri PTS ST

Cr$

20.000,00

PR ofertas ella a

Cr$

90.000,00
o

Consignação 1.4.00 — Material Permanente

— Subconsignação
Pequeno porte

Congelamento

Total
36

1.410

—

SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS

viaturas de

O Conselho examinou o processo em cue o Diretor da Faenldade
de Medicina solicita a abertura de um crédito suplementar de trinta
mil cruzeiros para refôrço, no orçamento daquela unidade, para o corrente ano, da Verba 10.00 — Custeio; Consignação 1.5.00 — Serviço
de Terceiros; Subconsignação 1.5.14 — Outros serviços contratueis. O
referido processo foi relatado favoravelmente pelo Conselheiro Andrade Furtado, que explicou os motivos que o levavam a opinar daqueia manetra, ressaltando, entre êstes, que a cobertura do crédito se
faria por congelamento de igual importância na Verba 1.0.00 —
Custeio; Consignação 1.6.00 — Encargos Diversos Subconsignação
1.6.11 — Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal; Inciso
06 — Faculdade de Medicina, do Orçamento da Universidade para o
corrente exercício. Posta em votação a matéria, deliberou o Conselho,
por unanimidade, autorizar a abertura do crédito suplementar solieitado!
JOGOS UNIVERSITÁRIOS

O Magnífico Reitor, lembrando a decisão anterior do Conselho,
due concedeu, por três dias, ponto facultativo aos alunos durante os
Jogos Universitários, comunicou que, tendo em vista o apélo que
lhe fizeram os estudantes, ficara de entender-se com os diretores de
faculdades no sentido de que fôsse concedido ponto facultativo durante tôda a semana dos jogos, ou seja, do dia 16 a 21 de setembro.
Ponderou, ainda, o Reitor que, em vista do alcance que poderiam ter
certames desportivos dessa natureza, patrocinados pela Universidade,
fôsse estudada uma maneira que permitisse, no próximo ano, a concessão de dispensa de aulas aos estudantes, durante tôda uma semana.
Na hipótese, parecia ser mais aconselhável adotar-se a sugestão apontada, na sessão anterior, pelo Conselheiro Prisco Bezerra, segundo a
qual cada Diretor deveria organizar um horário suplementar de aulas,
a fim de compensar a semana de dispensa a ser concedida. O ConseEm

o seu ponto de
lheiro Fernando Leite usou da palavra para reafirmar
qualquer ousem
feriada,
vista favorável à concessão de uma semana

tra obrigação, pois que entendia estar o incentivo dos esportes e da

cultura física dentro dos objetivos primordiais da Universidade

Ficou,

por fim, assentado que o assunto seria apresentado ao Conselho, no

próximo ano, de forma definitiva e mediante um programa cuidadosa-

mente estudado.

CONSELHO TÉCNICO PARA A ESCOLA DE ENGENHARIA

Comunicou o Magnífico Reitor que, em sua última visita à Escola

de Engenharia, promovera uma reunião com o Diretor e os Professóres

daquela unidade, ficando, então, acertada a criação, naquela unidade

universitária, de um Conselho Técnico Administrativo com o que
muito facilitaria a tarefa administrativa do respectivo Diretor. Ficara,
igualmente, acertado que o mencionado Conselho Técnico seria constituído por seis professôres e pelo Diretor, sendo dois membros eleitos
por três anos, dois membros eleitos por dois anos e dois membros eleitos por um ano, condicionando-se, como era óbvio, o mandato de cada
um dos seus componentes à sua permanência como Professor da Escola. Tendo sido adotadas essas providências ad referendum do Egrégio Conselho, solicitava o Reitor a aprovação das mesmas. Aproveitava a oportunidade para participar que foram escolhidos para integrar o novo órgão deliberativo os Professôres Heitor de Oliveira Albuquerque e José Lins Albuquerque, pelo período de três anos, Humber Santana e Roberto José Vilar Ribeiro, por dois anos e Mílton de
Carvalho Martins e José Alves Quezado, por um ano. Secundando as

palavras do Reitor, o Conselheiro Prisco Bezerra propôs que fôsse su-

gerida a escolha, pela Escola de Engenharia, de um Regimento Interno de Escola Federal congênere, para, depois de devidamente examinado e aprovado pelo Conselho Universitário, ser o mesmo adotado,
provisóriamente, naquela Escola, até que se elaborasse o seu Regimento próprio. Posta a matéria em votação, deliberou o Conselho, por
unanimidade, aprovar a organização do Conselho Técnico Administrativo da Escola de Engenharia, nas bases sugeridas pelo Magnífico
Reitor, ficando igualmente resolvido que seria recomendada a adoção,
pela Escola, de um Regimento de Escola Federal congênere na forma
da sugestão feita pelo Professor Prisco Bezerra
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Sessão de 3/10/57

1.

COMUNICAÇÕES

— O Conselheiro Andrade Furtado comunicou que o Professor
Plínio Corrêa de Oliveira, renomeado intelectual e membro do mogistério superior paulista, iria proferir, naquele dia, uma conferência na
Faculdade de Direito sôbre “A Utopia Igualitária do Mundo Contemporâneo” para a qual encarecia o comparecimento dos Senhores Conselheiros.
— Comunicou o Professor Antônio Pinheiro Filho que se havia encerrado, na Escola de Engenharia, o Curso ministrado pelo Professor
Cristóvão Colombo dos Santos sôbre “Cálculo Tensorial e suas Aplicações”, o qual lograra êxito absoluto, tendo
trinta e seis participantes.

recebido certificados

— Declarou o Magnífico Reitor que, no dia seguinte ao daquela
reunião, deveria viajar para o Rio de Janeiro, onde reclamavam sua
interferência pessoal, entre outros assuntos: a) a proposta orçamendade para o exercício de 1958, a ser discutida na Cámara Federal; b) o encaminhamento de nova fórmula para agu
ção pela Universidade dos terrenos da Base Aérea do Pici, pertencentes
ao Govêrno Federal.

2.

DELIBERAÇÕES

NOMEAÇÃO DE PROFESSOR
(Processo nº 3984/57)

O Conselho aprovou a indicação do engenheiro Honório Bezerra
para reger a Cadeira de Astronomia do Campo e Geodésia da Escola
de Engenharia O processo referente à matéria recebera parecer favorável da Comissão de Ensino e Legislação, tendo o Magnífico Reitor
esclarecido que aquela disciplina seria lecionada no próximo ano, mas

tornava-se necessário fazer-se, imediatamente, o contrato do respecti-

vo professor, a fim de que o mesmo pudesse iniciar os trabalhos de organização e preparação da Cadeira.
39

PROFESSÓRES EMÉRITOS

SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA

(Processo nº 3853/57)

(Processo nº 3960/57)

Foi examinado o processo referente a uma proposta da eouci
de Direito, no sentido de ser conferido o título de Professor Emérito
aos Doutores Francisco de Menezes Pimentel e Edgar Rayato e

Arruda, professôres aposentados, respectivamente, de Direito Judiciá-

rio Civil (2º Cadeira) e de Direito Romano. a o assunto e
pôsto em votação, foi a matéria aprovada por unanimidade.

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
(Processo nº 2763/57)

O Reitor Martins Filho submeteu ao exame do Egrégio Conselho
uma proposta para venda à Universidade de dois imóveis de propriedade do Dr Egdar Cavalcante de Arruda, feita à base de Cr$ ........
3 500,000,00 e reduzida, posteriormente, para Cr$ 3 200.000,00. Esclarecia o Reitor que a área em questão atendia às necessidades da Universidade, onde seria instalada a Divisão de Assistência aos Esludantes, o Diretório Central dos Estudantes e o Clube dos Estudantes Universitários, bem como a construção de um “Gymnasium”, destinado à
prática e incremento da educação física. A Divisão de Obras da Reitoria fizera o levantamento do terreno e, em face dos dados obtidos e
tomando por base os preços unitários adotados em levantamentos
dessa natureza, concluíra pelo valor total de Cr$ 3.500.790,70.
A despeito dessa avaliação, o Reitor designara uma Comissão, composta
do
Diretor e de dois professôres da Escola de Engenharia, a
qual apre-

sentou um laudo estimando a propriedade em Cr$ 3.200.000,00, tendo

o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
relatado o processo em aprêço, opinando pela conveniência da aquisição
e autorizando a
transação, nas condições estipuladas pela última
oferta, sugerindo que
a cobertura respectiva se fizesse por conta do
saldo disponível do Fundo Especial para Obras e Aquisição de
Imóveis. Posta a matéria em

votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.
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O Egrégio Conselho apreciou o Processo em que o Diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia solicitava a abertura de um
crê
dito suplementar de Cr$ 240.000,00. A suplementação pleiteada
desti-

nava-se à cobertura de despesas com a realização dos concursos
para

provimento das Cátedras de Patologia e Terapêutica Aplicadas,
Clínica
Odontológica, (1º Cadeira) Clínica Odontológica (2% Cadeira)
e Ortodontia e Odontopediatria. Posta a matéria em discussão,
o Reitor es-

elareceu que, àquela altura da execução

orçamentária, os saldos de

verba daquela Escola não permitiam o congelamento da importânc
ia,
razão por que o mesmo poderia ser feito no saldo destinado
ao pagamento de Abonos, constante do Crédito Especial, aberto
pelo Decreto
nº 39006, de 11 de abril de 1956 e autorizado pelo art.
2, da Lei nº
2.700, de 29 de dezembro de 1955, sem prejuízo da execução
orçamentária do vigente exercício, tendo o Conselheiro Andrade
Furtado sido
designado para relatar. Em seu parecer, o Relator manifesto
u-se favorável à abertura do crédito solicitado, tendo em
vista as razões a

saber: 1) O refôrço da verba era realmente indispensável; 2)

O

saldo da dotação em que se propunha fôsse feito o congelame
nto, era
superior à importância total do crédito a ser aberto, segundo
informasão da Divisão de Contabilidade, constante do Processo.
Ratificado o
parecer do Relator pelos membros da Comissão de
Finanças e Orçamento, foi o mesmo submetido à apreciação do plenário. Posta
a matéria em votação, deliberou o Conselho, por unanimidade, autorizar
a
abertura do crédito, nos têrmos da proposta do Reitor

CRÉDITO SUPLEMENTAR

(Processo Nº 3985/57)
Foi encaminhado ao exame do Conselho o processo em
que o Magnífico Reitor propõe sejam suplementadas várias Subconsi
gnações do
Orçamento da Reitoria, para o corrente exercício. A medida
sugerida
se justificava pela necessidade de reforçar recursos
orçamentários então esgotados, fazendo-se a respectiva cobertura em
saldos previsíveis
de outras subconsignações, do Inciso 01. Especificadament
e, eram as

seguintes as dotações a serem suplementadas, com a indicação das
respectivas importâncias:
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Congelamento

01 — Reitoria
Verba 1.0.00 — Custeio
Consignação 1.1.00 — Pessoal Civil — Subconsignação 1.1.09 — Ajuda de Custo
Valor da Suplementação

Cr$

35.000,00

Consignação

1.5.00 —

Cr$

80.000,00

Cr$

63.000,00

talações — Subconsignação 4.2.01 — Má-

quinas, motores e aparelhos

Cr$

70.000,50

Cr$

198.000,00

Para cobertura do crédito de cento e noventa e oito mil cruzeiros
(Cr$ 198.000,00), correspondente ao total das suplementações solicitadas, sugeria o Magnífico Reitor fôssem feitos os congelamentos abaixo
indicados, em subconsignações do vigente Orçamento da Reitoria:
Verba 1.0.00
Consignação 1.1.00 — Pessoal
Subconsignação 1.1.10 — Diárias

Congelamento

iii

Civil —

crenes

Consignação 1.1.00
— Subconsignação
1.1.15 — Gratificação de função

Cr$

30.000,00

je isqusasmepa ico areias

Cr$

15.000,00

Consignação 1.4.00 — Subconsignação
1.4.10 — Viatura de pequeno porte
Congelamento
uippeneirossaeeniagantoo

Cr$

25.000,00

Diversos

Congelamento
Consignação

1.4.00

—

a
Subconsignação

Total dos congelamentos .......u..

Consignação 4.2.00 — Equipamentos e ins-

..............

83.000,00

Congelâmento

Verba 4 — Investimentos

Total da suplementação

Cr$

Encargos

— Subconsignação 1.6.23 — Diversos
Congelamento
Consignação 1.400 — Material Perma-

1.4.07 — Material de acampamento, de
campanha e de paraquedismo; armamento

Serviços de Ter-

Valor da suplementação ........... sun

30.000,00

nente — Subconsignação 1.4.05 — Material e acessórios para instalações elétricas

consignação 1.1.26 — Gratificação de Representação

ceiros — Subconsignação 15.12 — Aluguel
ou arrendamento de imóveis; foros
Valor da Suplementação ............ cmo

Cr$

Consignação 1.6.00 —

Consignação 1.1.00 — Pessoal Civil — Sub-

Valor da Suplementação ..........ucecoo

.ierrrrseeseres Ra

Cr$

35.000,00

Cr$

198.000,00

O Conselheiro Prisco Bezerra, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, em circunstanciado parecer, manifestou-se favorávelmente à abertura do crédito suplementar pedido, Posta a matéria em
votação, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos Senhores Conselheiros presentes
CONCURSO PARA CATEDRÁTICO

O Egrégio Conselho Universitário aprovou, por unanimidade, os
nomes indicados pela Congregação da Faculdade de Ciências Econômicas, para complementação do quorum que funcionará no concurso para
provimento da Cátedra de “Comércio Internacional e Câmbios — Técnica Comercial”, constando o mesmo dos Doutores Humberto Rodrigues de Andrade, Ademar Fernandes Távora, Hildebrando Espínola,
Roberto Bezerra de Menezes, Francisco Nelson Chaves, Rubens Vaz
da Costa, Constantino Dounes, Antônio Taumaturgo Nogueira, Eduardo Ellery Barreira e Esmerino Gomes Parente.
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Art. 3º — Revogam-se as disposições em contrário.

RESOLUÇÕES

Reitoria da Universidade do Ceará, em Fortaleza, 16 de setembro
de 1957.

RESOLUÇÕES Nº 32, de 16 de setembro de 1957

ANTÔNIO MARTINS FILHO

Abre o crédito suplementar de Cr$ 90.000,00 ao Orçamento
do corrente exercício.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 21, letra q, do Decreto nº 40.229, de 31 de
outubro de 1956 — Estatuto da Universidade — e devidamente autorizado pelo Conselho Universitário (sessão de 12 de setembro de 1957

e Processo nº 3560/57),

RESOLVE:

Axt, 10 — Fica aberto o crédito suplementar de noventa mil cruzeiros (Cr$ 90.000,00), destinado a reforçar, no Orçamento do corrente
exercício, as seguintes dotações do Inciso 06 — Faculdade de Medicina:
Verba 1.0.00 — Custeio
Consignação 1.5.00 — Serviços de Tercei-

RESOLUÇÃO Nº 33, de 30 de setembro de 1957

Abre o crédito suplementar de Cr$ 120.000,00, ao Orçamento do corrente exercício.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ, no uso da atribuição
que lhe confere o Art. 21, letra q, do Decreto nº 40.229, de 31 de outubro de 1956 — Estatuto da Universidade — e devidamente autorizado pelo Conselho Universitário (sessão de 27 de setembro de 1657 e
Processos ns. 3760/57 e 3871/57),
RESOLVE:
Art. 10 — Fica aberto o crédito suplementar de cento e vinte mil

cruzeiros (Cr$ 120.000,00), destinado a reforçar, no Orçamento do cor-

rente exercício, as verbas das unidades universitárias, abaixo Giscri-

ros; Subconsignação 1.5.07 — Publicações,
serviços de impressão e de encadernação
Valor da suplementação

Cr$

40.000,00

Consignação 1.6.00 — Encargos Diversos;
Subconsignação 16.01 — Despesas miúdas
de pronto pagamento
Valor da suplementação .
=

Cr$

50.000,00

Cr$

90.000,00

Total das suplementações .

Reitor

minadas:
04 — Faculdade de Direito
Verba 1.0.00 — Custeio
Consignação 1 3.00 — Material de consumo
e de transformação; Subconsignação 1.303
— Material de limpeza, conservação e desinfecção
Valor da suplementação .
=

cia nos saldos verba especificados

3560/57.
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no

mencionado Processo número

5.000,00

Cr$

35.000,00

Consignação 1.5.00 — Serviços de 'Tercei-

ros;

Subconsignação

adaptações,

Art. 2º — A cobertura do crédito suplementar,
aberto pela presente Resolução, será feita mediante congel
amento de igual importân-

Cr$

bens móveis

1.5.06 — Reparos,

recuperação e

Valor da suplementação

conservação de
E

Consignação 1.6.00 — Encargos Diversos
Subconsignação 1.6.11 — Seleção, aperfei-

to especialização de pessoal
ET suplementação .......... cansenes
068 — Faculdade de Medicina
Verba 1.0.00 — Custeio
Consignação 1.500 — Serviços de Terceiros; Subconsignação 1.5.14 — Outros serviços contratuais
Valor da suplementação .....

Total das suplementações .

Cr$

Cr$

Cr$

50.009,00

30.000,00

120.000,00

Art. 2º — A cobertura do crédito suplementar, aberto pela presente Resolução, será feita mediante congelamento de igual importência nos saldos de verbas especificados nos mencionados Processos ns.
3760/57 e 3871/57.
Art. 3º — Revogam-se as disposições em contrário.

Reitoria da Universidade do Ceará, em Fortaleza, 30 de setenibro
de 1957.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
RESOLUÇÃO Nº 34, de 4 de outubro de 1957

Abre o crédito suplementar de Cr$ 438.000,00 ao Orçamento do corrente exercício.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 21, letra q, do Decreto nº 40.229, de 31 de
outubro de 1956, e devidamente autorizado pelo Conselho Universitário (sessão de 3 de outubro de 1957 e Processos ns. 3960/57 e 3985/57),
RESOLVE:
Art. 10 — Fica aberto o crédito suplementar de quatrocentos
e
trinta e oito mil cruzeiros (Crg 438.000,00), destinado a reforçar,
no
Orçamento do corrente exercício, as verbas das unidades
universitárias, abaixo discriminadas:
01 — Reitoria
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Verba 1.0.00 — Custeio

Consignação 1.1.00 — Pessoal Civil —
Subconsignação 1.1.09 — Ajuda de custo

Valor da suplementação

Crs

35.000,00

Consignação 1,1.00 — Pessoal Civil
Subconsignação 1.1.26 — Gratificação de
Representação
Valor da suplementação ...ceiteis

Cr$

30.000,00

Consignação 1.5.00 — Serviços de Terceiros — Subconsignação 1,512 — Aluguel
ou arrendamento de imóveis; foros
Valor da suplementação

Cr$

63.000,00

Verba 4 — Investimentos
Consignação 4.2.00 — Equipamentos e instalações — Subconsignação 42.01 — Máquinas, motores e aparelhos
Valor da suplementação ...

Cr$

70.000,00

05 — Faculdades de Farmácia e Odontologia
Verba 1.0.00 — Custeio
Consignação 1.6.00 — Encargos Diversos

Subconsignação 1.6.11 — Seleção, aperfeicoamento e especialização de pessoal

Valor da suplementação ..

Total das

suplementações .

Cr$

240.000,00

Cr$

433.000,00

Art. 2º — A cobertura do crédito suplementar, aberto pela presente Resolução, será feita mediante o congelamento de igual importância
nos saldos de verbas especificadas nos mencionados Processos ns.
3960/57 e 3985/57.
Art. 3º — Revogam-se as disposições em contrário.

Reitoria da Universidade do Ceará, em Fortaleza, 4 de outubro de
1957.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECERES

Nº 19, de 3/9/57 — Proc. 1015/57, da Faculdade de Farmácia e Odontologia.
Regimento Interno dessa Faculdade — Exame da parte sistemática e dos vários títulos, capítulos, seções e artigos que o compõem. Sua
adaptação à legislação federal do ensino e ao estatuto universi
Parecer encaminhado ao Magnífico Reitor, para os devidos fins.

Nº 20, de 18/9/57 — Proc. nº 3.204/57, da Reitoria.
Regularização do Pessoal de Obras, por
solicitação do LAPI.
O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, alegando que a Universidade do Ceará “na qualidade de administradora das
suas obras de construção” é também sua contribuinte obrigatória,
pede que perante êle regularize a situação do pessoal que emprega,
inscrevendo-o e promovendo regularmente o recolhimento das contribuições devidas, para isso apresentando ao fiscal da entidade previdencial todos os elementos necessários. Em outras palavras, a Universidade do Ceará, pessoa jurídica e autárquica de direito público, ao
tomar a seu serviço de construções determinado número de operários,

que não fazem parte de seus quadros funcionais, estaria atuando como

empregadora, e, como tal, sujeitando-se às exigências contributivas
daquela instituição de previdência social.
Exame da Lei nº 367, de 31-12-936, que criou o mencionado
Instituto, art 25. O Decreto nº 1918, de 27-8-937, que regulamenta
a lei

citada, art. 3º. O Dec. lei nº 7 526, de 7-5-945, que institui a lei orgânica dos serviços sociais do Brasil, art. 3º e parágrafo único. Além
disso: Lei nº 1.162, de 22-7-950 (em parte revogada. Vide Lei nº 1.434,
de 17-12-951); instruções da Presidência da República, constantes da
Circular nº 10-48, de 26-10-48, publicada no D. O. de 27-10-48. Parecer no sentido da solicitação do 1. A. P. 1,

Nº 21, de 24/9/57 — Proc. nº 3.270/57, da Faculdade de
Direito.
Execução de setença proferida em mandado de segurança.

Caso do Professor ARAKEN CARNEIRO,livre-docente de Direito, que requereu e obteve, do dr. Juiz da 3º Vara da Fazenda do Distrito Federal, mandado de segurança contra o Departamento Administrativo do Serviço Público, em virtude de cuja deliberação fôra sustada a sua posse na cátedra interina de Direito Comercial, em face da
proibição de acumulação entre esta e a de professor de História do
Brasil, Geografia e Corografia do Brasil, do Ministério da Marinha,
lotado na Escola de Aprendizes Marinheiros de Fortaleza.
O mandado foi no sentido de não se indagar da correlação de matérias, na hipótese da acumulação de dois cargos de magistério, razão
por que, permitida essa acumulação, o interessado solicitou, a título de
execução da sentença judicial, o seu investimento no cargo para cuja
interinidade havia sido indicado, bem assim a percepção dos respectlvos vencimentos atrasados
O parecer foi no sentido de que, sem embargo de haver sido o decreto judicial objeto de recurso ex-oficio para o Tribunal Federal de
Recursos, não se revestia o mesmo de efeito suspensivo. Assim, podendo a decisão ser imediatamente executada, essa execução, todavia,
não era da competência da Reitoria da Universidade ou do Diretor da
Faculdade de Direito, eis que se apontara e caracterizara como parte
coatora o Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), a
quem o pedido deveria ser encaminhado por intermédio do Ministério
da Educação e Cultura, Divisão do Pessoal
Nº 22, de 24/9/57 — Proc, nº 440/57, da Divisão de Contabilidade da Reitoria — Validade das assinaturas “a rôgo”.
A Divisão de Contabilidade da Reitoria indagou em que condições.
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nos documentos de quitação de pagamentos, teria validade a assivatu-

ra “a rôgo”, feita por alguém em lugar de pessoa analfabeta, com ou

ser o adminículo da prova testemunhal ou da impressão dactiloscópica.
Exame do art 135 do Cod. Civil, bem como do seu art. 141, com

as modificações introduzidas pela Lei nº 1.768, de 18-12-52. Comentá-

rio de J. M. CARVALHO SANTOS.

Conclusões do parecer:

a) nos contratos, inclusive quitações de pagamentos, até o valor
de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), é admissível a assinatura “a
rôgo”, de analfabeto, subscrito o documento por duas testemunhas, das
quais, segundo recomendamos tratadistas, por medida de seg; nça,
devem ser reconhecidasas firmas;
b) não se deve admitir o desdobramento da quantia quitada, superior a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), em parcelas dessa importência inferiores ao mencionado limite, para com respeito a cada uma
delas permitir a assinatura “a rôgo”, porque isto redundaria em fraude
ou simulação, capazes de viciar o ato jurídico;
c) nas quitações, por analfabeto, de valor superior a Cr$ .
10.000,00 (dez mil cruzeiros), deve-se exigir ou a escritura pública, ou,
em documento particular, a assinatura por procuração bastante, devendo ser esta pública, isto é, passada em notas do Tabelião;
d) quanto à impressão digital, útil como processo de identificação pessoal, não tem todavia o condão de formalizar ou comprovar o
elemento subjetivo do ato jurídico da quitação, isto é, a intenção do
credor de liberar o devedor da obrigação, não podendo ser, assim,
aceita.

Nº 24, de 20/9/57 — Proc, nº 2.093/57,
Medicina.

da Faculdade de

Exame, para efeito de aprovação pelo Egrégio Conselho Universitário, do projeto de Regimento Interno da aludida Faculdade. Adaptação do documento à legislação geral e universitária.
Nº 25, de 12/10/57 — Consulta da Faculdade de Medicina
sôbre segunda prova parcial.

Indaga a referida Faculdade se, na segunda prova parcial, deve en-

trar tôda a matéria dada, inclusive a do 1º semestre do ano letivo, ou
sômente a do 2º semestre, ministrada até dez dias antes. Exame da

legislação, que nesta parte é omissa, deixando o assunto à decisão dos
regimentos internos ou, ôbviamente, na omissão dêstes, aos órgãos administrativos da unidade educacional ou do Conselho Universitário.
Parecer nesse sentido.

Nº 23, de 30/9/57 — Proc. nº 3.839/57 da Faculdade de Fi-

Josofia .

Caso de estudante que, eleito tesoureiro da União Nacional dos

Estudantes e, ademais, transferido de emprêgo para a capital federal
e ali pôsto à disposição do Gabinete do Ministro, pede sua transfer
êneia para a congênere unidade da Pontifícia Universidade Católica
do
Rio de Janeiro. Hipótese de transferência na
terceira e última série do
curso e fora da época regulamentar.

Parecer favorável à transferência, por constituir hipótese
da ex-

ceção legal (Portaria nº 165, de 27/3/945 e mais legislação aplicável
).
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DIVISÃO DE OBRA

UNIVERSIDADE
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CEARÁ
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SETEMBRO -

OUTUBRO

ATOS DO REITOR
CONTRATOS
TRABALHOS EXECUTADOS EM SETEMBRO E OUTUBRO
Em prosseguimento a seu amplo programa de realizações do
ano em curso, a Divisão de Obras da Reitoria da Universidade
do Ceará iniciou, no mês de setembro, a construção da Concha

Acústica e Auditório ao Ar Livre, nos terrenos da Reitoria, projeto dos alunos Ruth Bicudo do Vale e Fábio Eduardo

de Sá Moreira, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, considerado dos mais belos, por suas

linhas sóbrias e estilo funcional, com capacidade para 2.800
pessoas. Ainda nos meses de setembro e outubro, a Divisão de

Obras executou uma reforma em área do antigo prédio da Fa-

culdade de Medicina, na Praça José de Alencar, destinada à
adaptação da Cadeira de Clínica Odontológica, da Faculdade de
Odontologia, já em funcionamento. Por outro lado, vêm tendo

andamento a construção do Bloco de Entomologia da Escola de
Agronomia, além de outros empreendimentos já divulgados
e a
cargo da mencionada Divisão.

Resumo do têrmo de contrato celebrado entre
a Universidade do Ceará e o Professor Engenheiro Civil MIGUEL CUNHA FILHO.
Representante da Universidade do Ceará —
Reitor Antônio Mi ns Filho,
Contratado — MIGUEL CUNHA FILHO.
Obrigações & Verba — O contratado obrigase a organizar a cadeira de Química Analítica e
Tecnológica, do Curso de Engenharia Civil, da
Escola de Engenharia da Universidade do Ceará,
para funcionamento q partir do ano letivo de
1058, cumprindo-lhe, no desempenho dessa tareferida cadeira,
reta, elaborar O progrêma
sugerir providências para s instalação de Inboratórios e propor outras medidas que julgar necessárias no pleno funcionamento da mesma cadeira, consubstanciadas essas medidas em circunstanciado relatório, fazendo jús ao salário
mensal de Cr$ 12.000,00, correndo a despesa do
presente contrato por conta do inciso 03 — Escola de Engenharia — Verba 1.0.00 — Custeio
— Consignação 1.1.00 — Pessoal Civil — subconsignação 1.1.05 — Salários de Contratados, do Orçamento da Universidade do Ceará,
aprovado pelo Conselho Universitário, em se:
de 5 de janeiro de 1957.

1957

| ano EE

Data e duração: O contrato foi assinado em
19 de setembro de 1957 e terá vigência de 1º de
outubro a 31 de dezembro do corrente ano de
1957.
RESUMO DE TÊRMO DE CONTRATO
Resumo do têrmo de contrato celebrado
enire a Universidade do Cesrá e o Senhor
MIGUEL ARCANJO DE MARIA COSTA.
Representante da Universidade do Ceará —
Reitor Antônio Martins Filho.
Contratado MIGUEL ARCANJO DE MARIA
cosTA.
Função e Verba — O contratado desempenhará a função de Impressor da Imprensa Universitária da Universidade do Ceará, com o salário mensal de Cr$ 3.000,00, correndo a despesa,
por conta do Inciso 01 — Reitoria — Verba,
1.0.00 — Custeio — Consignação 1.1.00 — Pessoal Civil — Subconsignação 1.1.05 — Salários
de Contratados, do Orçamento da Universidade
do Ceará para mil novecentos e cingienta e
sete, aprovado pelo Conselho Universitário, em.
sessão de cinco (5) de Janeiro de 1957 e pubilcado no “Diário Oficial” de 23 do mesmo
mês e ano.
Data e duração: O contrato toi assinado em
30 de setembro e terá vigência de 10 de setembro a 31 de dezembro do corrente ano de 1957.

PORTARIAS
PORTARIA N.153, DE 11 DE SETEMBRO DE 1957
O REIIOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suus atribuições legais e estmtutárias,
RESOLVE de acórdo com artigo 108, da Lei
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, combinado
com o artigo 2º, item VII, do Decreto nº 34.495,
de 28 de outubro de 1953, conceder licença, à
partir de 28 de junho do corrente ano o uté o
término da vigência da Portaria que O admitiu
ao serviço esta Universidade, à MÁRIO BARBOSA PINTO, Atendente de Pessoal, lotado na
Faculdade de Farmácia e Odontologia desta Universidade,
PORTARIA 8/N., DE 12 DE SETEMBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
usando de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE, prorrogar, por necessidade Go serviço, pelas horus que abaixo Indica, durante o
mês de «gÓsto último, de acórdo com O artigo
145, item TI, combinado com o srtigo 150, item.
II, é seu respectivo parágrato 20, da Lei nº 1.711,
de 28.10.52, o expediente dos servidores a seguir
relacionados, todos da Imprensa Universitária:
Nome

Função

Juarez Cunha e Souza Linotipista
Francisco Façanha Sobrinho
Linotipista
José Pinheiro Lima Aux.Impressor
Francisco Lourival Fontenete
Impressor
Antônio Vitoriano Pinheiro
Encadernador
Moysés Izaias de Jesus Mensageiro
Ajud Linotipista
Pedro Paulo Serpa
José Vidal de Araújo Trabalhador
Francisco Ferreira da
Mota
Ajud.Linotipista,
Victor Aldemir 8,
Albuquerque
Faxineiro
Fiávio Tórres
Impressor
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Prorrog.
as
ag
48
as

tancisco Rodrigues Silya e Filho
Chapista
7
Roberto M. R. Martins Aux.Chapista
25
Maria do Carmo Silva Enc. Auxiilar
a
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, conceder
fórius regulamentares, relativas no exercício de
1956, u OLGA RABELO DA SILVA, ocupante ds,
função de Contador, Contratado, desta Reitoria,
a purtir de 1º de outubro de 1957.
ANTÓNIO MARTINS FILEO
Reitor

FORTARIA N. 154, DE 16 DE SETEMBRO DE 1957

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
o) uso de suas ninibllções legais e estatutárias,
RESOLVE dispensar, wu partir desta data,
PEDRO PAULO SERPA, da função de Ajudante
do Linouipleta, constante da Tabela Numérica
de Extranumerários Tarefeiros da Imprensa Universitária da Universidade do Ceará, sprovada
pelo Conselho Universitário, em sessão de 2 de
Jevereiro de 1957, para a qualfôra admitido pela
alortaria no 12, de 9 do fevereiro de 1957.
(O MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA S/N., DE 25 DE SETEMBRO DE 195]
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
sando de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE, de acórdo com o artigo 84, da Lei
de 28 de ontubro de 1952, baixar a seguinie escala de férias dos funcionários que indica, todos lotados na Reitoria desta Universidade:
Nome

Cargo

Período Exere.

Maria Ester Sá Tesoureiro Aux, 2/10831/ 1956
PR
10/57
Mario Júlia de Of. Administrat. 1/10830/ 1957
Holanda Goes
10/57
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Eeitor

PORTARIA S/N., DE 25 DE SETEMBRO DE 1957
O sEITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,

usando de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE, do acórdo com o art. 84, da Let

PORTARIA S/N., DE 24 DE SETEMBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE designar MARCOS VENÍCIO BRAGA.
STUDART, Arquiteto, Contratado, desta Universidade, para tratar no Rio de Janeiro e em S.
Paulo, durante o período de 25 de setembro a
12 de outubro do corrente ano, de assuntos do
interêsse desta Universidade, relacionados com
a construção da concha acústica, sendo-lhe concedidas 18 (dezoito) diárias de Cr$ 380,00 (trezentos é oitenta cruzeiros) cada, à titulo de indenização das despests de alimentação e pousada,
de acórdo com O art. 135, da Let nº 1.711, de
28 de outubro de 1952, combinado com o art.
136, da mesma Let.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA S/N., DE 27 DE SETEMBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar, por necessidade do serviço, pelas horas que abaixo indica, durante o
mês de agosto último, de acórdo com o art. 14:
item III, combinado com o art, 150, item II, da
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, o expedlente dos servidores deste Reitoria, a seguir
relacionados:

Nome

Função

Prorrog.

Edmundo Farias Pinheiro Trabalhador a hs.
Antônio Lima de Sousa
Ei
E
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

PORTARIA S/N., DE 9 DE SETEMBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar, por necessidade do serviço, pelas horas que abaixo indica, durante o
mês de setembro corrente, de acórdo com o arti£o 145, item II, combinado com art. 150, item
II, da Let nº 1.711 de 28 de outubro de 1952,
o expediente dos servidores desta Reitoria, a
seguir relacionados:
Nome

Função

Edmundo Farias Pinheiro
“Antônio Lima de Sousa

Prorrog.

Trabalhador 20 hs.
E
20"

ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA S/N., DE 27 DE SETEMBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
no uso de suas stribuições leguis e estatutárias,
RESOLVE prorrogar, por necessidade do serviço, pelas horas que abaixo indica, durante o
mês de julho último, de acôrdo com o art. 145,
item II, combinado com O art. 150, item II,
da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 0 expediente dos servidores desta Reitoria, a seguir
relacionados:
Nome
Edmundo Farias Pinheiro
Antônio Lima de Sousa

Função

Prorrog.

Trabalhador
iz

40 bs.
or

ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA N. 155, DE 1º DE OUTUBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
tendo em vista a Exposição de Motivos n. 1.084,
de 10 de dezembro de 1955, do Exmo. Senhor Ministro da Educação e Cultura, aprovada pelo
Exmo. Senhor Presidente da República,
RESOLVE admitir pelo prazo de quatorze
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de dezembro nadas, no máximo e de acórdo com a respectiva
(24) de setembro trinta e um (31)
go 38 do escala de produção diária, cujo pagamento será
arti
o
com
do
acór
do corrente ano, de
de 1945, efetuado proporctonalmente à freghiência do
“Decreto-lel m. 5,115, de 7 de janeiro exercer mesmo servidor, que será considerada Integral,
para
SA,
SOU
JOsê BERNARDINO DE
ons- quando corresponder, igualmente, a yinto é cinco
a função de AJUDANTE DE LINOTIPISTA,c
ios Jornadas mensais, devendo a despesa ser atenerár
anum
Extr
de
tante da Tabela Numérica
ers dida pelo inciso 0! — Reitoria — Verba 1.0.00
mTareteiros da Imprensa Universitária da Univor- — Custeio — Consignação 1.1.00 — Pessoal Civil
Univ
elho
Cons
sidade do Ceará, aprovada pelo
o de — Subconsignação 1.1.06 — Salários de Taresitário, em cessão de dois (2) de fevereir
0 feiros, do Orçamento da Universidade, aprovado
100.0
Cr$
4657, com o sulário máximo diário de
pelo Conselho Universitário, em sessão de cinco
nte,
alme
mens
,
pago
ser
a
,
e mínimo de Cr$ 80,00
(5) de Janeiro de 1957,
de
por vinte e cinco jornadas, no máximo, e
ução
prod
de
la
va
esca
acordo com a respecti
ANTÔNIO MARTINS FILHO
diária, cujo pagamento será efetuado proporcioReitor
que
dor,
servi
mo
nalmente à ireqlência do mes
,
nder
espo
do
corr
ral,
ada
quan
Integ
ider
cons
será
igualmente, a vinte é cinco jornadas mensais, PORTARIA S/N., DE 2 DE OUTUBRO DE 1957
devendo a despesa ser atendida pelo Inciso 01 —
Reitoria — Verba 1.0.00 — Ousteio — ConsignaO REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
ção 1.1.0 — Pessonl Civil — Subconsignação no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
1.1.05 — Salários de Tarefejros, do Orçamento
RESOLVE prorrogar ou antecipar, por tenta
da Universidade, aprovado pelo Conseiho Uni- e seis (38) horas, durante o mês de setembro p.
versitário, em sessão de cinco (5) de janeiro de passado, por necessidade do serviço, de acdrdo
1957.
com o Grt, 145, em III, combinado com o rt.
150, item II da Lei nº 1.711, de 28 de outubro
ANTÔNIO MARTINS FILHO
de 1952, o expediente do DARIO SILVA BRAYNER,
Reitor
Atendente de Pessoal da T.N.E.T. da Universidade do Ceará, lotado nesta Reitoria.
PORTARIA N, 156, DE 2 DE OUTUBRO DE 1957
ANTÔNIO MARTINS FILHO
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
Reitor

tendo em vista à Exposição de Motivos n. 1.084,
de10 de dezembro de 1955, do Exmo. Senhor Mimistro da Educação e Cultura, aprovada pelo
Exmº. Senhor Presidente da República,
RESOLVE admitir pélo prazo de quaiorie
(14) de setembro trinta e um (1) de dezembro
do corrente ano, de acórdo com o artigo 38 do
Decreto-lei n. 5.175, de 7 de Janeiro de 1943,
LUÍS MAURO FAÇANHA, para exercer a tunção
de AJUDANTE DE LINOTIPISTA, constante da
Tabela Numérica de Extranumerários Taretetros
da Imprensa Universitária da Universidade do
Ceará, aprovada pelo Conselho Universitário, em
Sessão de dois de fevereiro de 1957, com o salário
máximo diário de Crg 100,00 e mínimo de Cr$ 80,00
& ser paço, mensalmente, por vinte o cinco Jor56

PORTARIA N. 157, DE 3 DE OUTUBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,

RO uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE

lotar, na Escola

de

Engenharia

desta Universidade, à partir de 1º de outubro
corrente o Oficial Administrativo, padrão “T”,
CLODOMIR TEÓFILO

GIRÃO, do Quadro Per-

manente do Ministério da Educação e Cultura
(Universidade do Ceará), até

então

servindo

nesta Reitoria.

ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

PORTARIA N. 158, DE 3 DE OUTUBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
no uso de suas atribuições legais e estatutários,
e tendo em vista O que consta do Processo n.
3959/57 — Reitoria,
RESOLVE dispensar, a pedido, a partir desta
data, da função gratificada de Diretor, PG-4, da
Divisão de Assistência aos Estudantes, da Secretaria Geral, desta Universidade, para a qual
fôra designado por Portaria nº 87, de 30 de março
do 1057, O Oflclal Administrativo padrão “IT”,
CLODOMIR. TEÓFILO GIRÃO, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultura (Universidade do Ceará), servindo nesta Reitoria,
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA N. 159, DE 3 DE OUTUBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE lotar, na Faculdade dê Farmácia é
Odontologia desta Universidade, & partir de 1º
do mês em curso, o Arquivista, padrão “E”, interino, BOLIVAR EUGÊNIO MACEDO, do Quadro
Permanente do Ministério da Educação e Cultura
(Universidade do Ceará), até entãoservindo nesta
Reitoria.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA N. 160, DE 4 DE OUTUBRO DE 1957
Destgna Professor para membro do
Conselho Técnico Administrativo
da Escola de Engenharia.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo
21, letra u, do Decreto nº 40,229, de 31 de outubro de 1956 — Estatuto da Universidade,
RESOLVE designar O Professor JOSE LINS DE
ALBUQUERQUE, para membro do Conselho
Técnico Administrativo da Escola de Engenharia

desta Universidade, com o mandato de três (3)
anos, nos térmos da Resolução do Conselho Universitário,
sessão realizada à 27 de setembro
de 1957.
Fortaleza, 4 de outubro de 1957.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA N. 161, DE 4 DE OUTUBRO DE 1957
Designa Professor para membro do
Conselho Técnico Administrativo
da Escola de Engenharia.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo
21, Jetra u, do Decreto n. 40.229, de 31 de outubro de 1956 — Estatuto da Universidade,
RESOLVE designar o Professor ROBERTO
JOSE VILLAR RIBEIRO, para membro do Conselho Técnico Administrativo da Escola de Engenharia desta Universidade, com o mandato de
2 anos, nos termos da Resolução do Conselho
Universitário, em sessão realizada a 27 de setembro de 1957.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA N. 162, DE 4 DE OUTUBRO DE 1957
Designa Professor para membro do
Conselho Técnico Administrativo
da Escola de Engenharia.
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO
CEARA, respondendo pelo expediente da Reitoria, no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 21, letra u, do Decreto n. 40.229, de 31 de
dutubro de 1955 — Estatuto da Universidade,
RESOLVE designar o Professor MÍLTON DE
CARVALHO MARTINS, para membro do Conselho
Técnico Administrativo da Escola de Engenharia
desta Universidade, com o mandato de 1 ano,
nos têrmos da Resolução do Conselho Universi-
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de
tário, em sessão realizada a 27 de setembro
1957.

mM. A. DE ANDRADE FURTADO
vice-Reitor, respondendo pelo expediente da Reitoria
PORTARIA N. 163, DE 4 DE OUTUBRO DE 1957
Designa Professor para membro do
Conselho Técnico Administrativo
da Escola de Engenharia.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo
24, letra u, do Decreto nº 40.229, de 31 de outubro de 1959 — Estatuto da Universidade,
RESOLVE designar o Professor JOSÉ ALVES
QUESADO, para membro do Conselho Técnico
Administraiivo da Escola de Engenharia desta
Universidade, com o mandato de um (1) ano,
nos têrmos da Resolução do Conselho Universitário, em sessão realizada à 27 de setembro de
1957.
Fortaleza, 4 de outubro de 1957.
NTÔNIO MARTINS FILHO.
Reitor

PORTARIA N. 164, DE 4 DE OUTUBRO DE 1957

Designa Professor para membro do
Conselho Técnico Administrativo
da Escola de Engenharia.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo
24, letra u, do Decreto n, 40.229, de31 de outubro
de 1958 — Estatuto da Universidade,
RESOLVE deslgnar o Professor HEITOR DP
OLIVEIRA ALBUQUERQUE, para membro do
Conselho Técnico Administrativo da Escola de
Engenharia desta Universidade, com o mandat
de três (3) anos, nos têrmos de Resolução do,
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Conseiho Universitário, em sessão realizada a 27
de setembro de 1957.
Fortaleza, 4 de outubro de 1957.
ANTÓNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA N. 165, DE 4 DE OUTUBRO DE 1051
Designa Professor para membro do
Conselho Técnico Administrativo
da Escola de Engenharia.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo
21, letra u, do Decreto n. 40.229, de 31 de outubro
de 1956 — Estatuto da Universidade,
RESOLVE designar o Professor HUMBERTO
SANTANA, para membro do Conselho Técnico
“diministrativo da Escola de Engenharia desta
Universidade, com o mandato de dois (2) anos,
nos térmos da Resolução do Conselho Universisério, em sessão realizada a 27 de setembro de
1957.
Fortaleza, 4 de outubro de 1957.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA 8/N., DE 7 DE OUTUBRO Vi ivor
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO
CEARA, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE,de acôrdo com o artigo 84, da Let
nº 1,711, de 28 de outubro de 1952, conceder
férias regulamentares, relativas ao exercício do
1957, à JOSÉ FERREIRA APOLINÁRIO, ocupante
do cargo de Zelador, padrão “D”, desta Reitoria,
a partir de 9 de outubro de 1957.
M. A. DE ANDRADE FURTADO
Vice-Reitor, respondendo pelo expediente da Reitoria
PORTARIA S/N., DE 7 DE OUTUBRO DE 1957
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO]
CEARA, respondendo pelo expediento da Rolto-

ria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar, durante O
mês de setembro, por necessidade do serviço, de
acôrdo com O artigo 145, item III, combinado
com o artigo 150, Item 1, da Lei nº 1.711, de 26
de outubro de 1952, o expediento de OLGA
STELA PEIXOTO DE ALENCAR, Escriturário
padrão “E”, lotado nesta Reitoria, arbitrandoe a gratificação de um têrço do seu vencimento mensal.
M. A. DE ANDRADE FURTADO
Vice-Reitor, respondendo pelo expediente da Reitoria

PORTARIA S/N. DE 7 DE OUTUBRO DE 1957
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO
CEARA, respondendo pelo expediente da Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar, por necessidade do serviço, durante o mês de ngôsto do
ano em curso, por irinta (30) horas, de acórdo
com O art. 145, item II, combinado com q art.
150, ftem II e seu respectivo parágrato 2º, da Let
né1.711, de 28 de outubro de 1952, o expediente
de OLGA STELA PEIXOTO DE ALENCAR,
ocupante do cargo de Escriturário, padrão “E”,
lotada nesta Eeitoria.
M. A. DE ANDRADE FURTADO
Vice-Reitor, respondendo pelo expediente da Reitoria
PORTARIA S/N., DE 10 DE OUTUBRO DE 1957

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO
CEARÁ, usando de suns atribuições legais e estotutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar por necessidade do serviço, pelas horas que abaixo indica,
durante o mês de setembro último, de acôrdo
o artigo 145, item II, combinado com o artigo
150, Atem IF, é seu respectivo parágrato 29, da Lel
nº 1.711, de 28.10.52, o expediente dos servido

res a seguir relacionados, todos da Imprensa
Universitária:
Nome
Cargo
Horas
Juarez Cunha e Souza Linotipista
48
Francisco Façanha Sobrinho
“
Linotipista
«8
Francisco Lourival Fontenelo
Impressor
as
Antônio Vitoriano Pinhetro
Encadernador 40
Francisco Ferreira da
Mota.
Ajud.Linotipista 48
Ursulina Mendes
Aux.Acabam.
39
Francisco R. Silva
e Filho
Chapista
241/2
José Vidal de Araújo Trabalhador
40
Maria do Carmo Silva
Encad.Auxiliar 29
José Pinheiro Lima
Ajud impressor 34 1/2
Molsés Izaias de Jesus Mensageiro
3
Roberto Monteiro R.
Martins
ajud-chapista
9
Victor Ademir S. ALbuquerque
Faxineiro
9.1/2
M. A. DE ANDRADE FURTADO
Vice-Reitor, respondendo pelo expediente da Reitoria
PORTARIA S/N., DE 14 DE OUTUBRO DE 1957
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO
CEARÁ, respondendo pelo expediente da Reitorino uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE designar o Professor JOSÉ LINS
DE ALBUQUERQUE, membro do Conselho
Técnico Administrativo da Escola de Engenharia desta Universidade, para responder pelo expediente da Diretoria da mesma Escola, durante
o impedimento do respectivo titular, Professor
ANTÔNIO PINHEIRO FILHO, que obteve licença,
por noventa dias, para tratamento de saúde, a
pertir do dia 10 do corrente mês,
M. A. DE ANDRADE FURTADO
Vice-Reitor, respondendo pelo expediente da Reitoria
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PORTARIA S/N., DE 14 DE OUTUBRO DE 1957

desta Universidade, para responder pelo oxpe-

11-9-57

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO)
(CEARA, respondendo pelo expediente de Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estaiu-

seja nomeado novo Diretor.

Concedendo 15 dias de licença, a partir de
10 dé setembro corrente, a Bolivar Eugênio Macédo, Arquivista, padrão “E do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultura (Universidade do Ceará), de acôrdo com O ari. 88,
item Jí, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952, combinado com o ertigo 106, da citada Lei
Proc, 3485/57.

tárias,

RESOLVE, de acôrdo com o artigo 84, da
Let no 1.711, de 28 de outubro de 1952, baixar a
seguinte escala de fórias dos servidores que indica, Jotados na Reitoria desta Universidade:
Nome
Oargo
Período Exerce
Mary Moura
Jorge
Dat.Padrão“D”4/1La 3/12/57 1957
Antônio Raimundo Alcântara Servente
1º 30/11/57 1956
José Gomes da
Btiva
Jardineiro
12830/11/57 1957
M. A. DE ANDRADE FURTADO
Vice-Reitor, respondendo pelo expediente da Reitoria
PORTARIA S/N., DE 12 DE OUTUBRO DE 1957
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO
CEARA, usando de suas atribuições legais é estatutárias,
RESOLVE, de ncórdo com O art. 84, da Lei
nº 1.711, de 28 de outubro do 1952, concedor
férias regulamentares, relativas go exercício de
1957, u ALBA DE MESQUITA FROTA, ocupante
do cargo de Oficial Administrativo, padrão 1,
desta Reitoria, a partir de 21 de outubro de 1957.
E:

M. A. DE ANDRADE FURTADO
Vice-Reitor, respondendo pelo expediente da Reitoria

PORTARIA S/N., DE 25 DE OUTUBRO DE 1951
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
Ho uso das stribulções que lhe confere a Letra
M, do Decreto 40,229 — Estatuto da Universidade
RESOLVE designar o Professor JOB LIKS
DE ALBUQUERQUE, membro do Conseho
Técnico Administrativo da Escola de Engen
haria

so

diente da Diretoria da mesma Escola, até que

ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA S/N., DE 30 DE OUTUBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE designar LAURA JUCA DE
ARAÚJO, Chefe, FG-5, da Secção Financeira é
de Cadastro, da Divisão do Pessoal desta Univo idude, pera responder pelo expediente da
mesma Divisão durante o afastamento do respectivo titular, Aluísio Girão Barroso, designado para visjar para O Rio de Janeiro, em objeto
de serviço,
E
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

PORTARIA S/N., DE 31 DE OUTUBRO DE 1937
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar, durante o
mês de outubro, por necessidade do serviço de
acórdo com O artigo 145, item II, combinado
com O artigo 150, item 1, da Lei nº 1.711, O expegiente de CLAUDIONOR BRAGA, Motorista,
“Tareielro da “T.N.E.T. desta Universidade, lotado nesta Reftoria arbitrando-lhe a gratificação
de um têrço do seu salário mensal.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

DESPACHOS DO REITOR
9-9.57
Concedendo 5 dias de licença, em prorrogaSão para tratamento de saúde, de acôrdo com os
frio. 80, item T o 93, da Lei no 1.711, de 28 de
eNtuBro de 1952, a José Pinheiro Lima, Auxiliar
de Impressor, da V.N.E.T, da Imprensa Universivária desta Universidade. Proc, nº 3430/87.

1952, à José Alves Vieira, 'Trabslhador ref. “17”,
da Escola de Agronomia desta Universidade.
Proc. 3629/57.
20-9-57
Concedendo 10 dias de licença, a partir de
17 de setembro corrente, para tratamento de
saúde, de acôrdo com O art. 88, item 1, da Lei
nº 1,711, de 28 de outubro de 1952, a Flávio
“Tórres, Impressor, Contratado,

da

Imprensa

13-9-57

Universitária desta Universidade, Proc. 3685/57.

Concedendo 15 dias de licença, para tratamento de saúde, em prorrogação, de acórdo com
os arts. 92 e 97 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, a Terezinha de Jesus Landim, Datilógrato, padrão “D”, do Quadro Permanente do
Ministério ia Educação e Cultura (Universidade do Ceará), lotada nesta Reitoria. Proc.
3583/57.

28-9-57

18-9-57
Concedendo 60 dias de licença, a partir do
dia 30/7 do corrente ano, para tratamento de
saúde, de acôrdo com o art. 88, ftem 1, da Lei
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, a Francisco
Galdino da Silva Filho, Trabalhador, rer. “17”,
da Escola de Agronomia desta Universidade.
Proc. 3632/57.

Concedendo 15 clas de licença, para tratamento de saúde, em prorrogação, durante o período de 5/9/57 a 19/9/57, nos têrmos dos arts.
92 e 97, da Lei nº 1.711, do 28 de outubro de
1952, a Antônio Ferreira do Nascimento, Trai
lhador referência “17”, da Escola de Agronomia
desta Universidade, Proc, 3630/57.
18-9-5%

Goncedendo 45 dias de licença para tratamento de saúde, em prorrogação, durante o petíodo do 11-8-57 a 24 57, nos têrmos dos arts.
Sa e 104, da Lei no 1.711, de 28 de outubro
de

Concedendo 15 dias de licença, a partir do
dia 24 de setembro corrente, para tratamento de
saúde, de acôrdo com O art. 88, item 1, da Lei
uº 1.71, de 28 de outubro de 1952, a Viadir
Pontes Menezes, Escriturário padrão “E”, do
Quadro Permanente do Ministério da Educação.
e Cuitura (Universidade do Ceará) lotado na
Faculdade de Medicina. Proc. 3856/57.
30-9-57

Concedendo 4 meses de licença, de acórdo
com o art. 107, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro.
de 1952, a Leilah Rosa Pimentel, Datilógrato,
padrão » do Quadro Permanente do Ministéro da Educação e Cultura (Universidade do
Ceará), lotada na Faculdade de Medicina desta.
Universidade, a partir do dia 23 do corrente
mês.
Proc. 3866/57.
24-10-57
Goncedendo 7 dias de licença para tratamen
to de saúde, partir do dia 19 do corrente
mês,
Se acôrdo com O art. 88 Item 1, da Lei
no 1.711,
de 28 de outubro de 1952, a Aloísio
de
Sousa
Cavalcanti, Of. Administrativo, padr
ão “IT”, do
Quadro Permanente do Ministério da Educ
ação e
Oultura (Universidade do Cesrá) lotad
o
nesta
Reltoria. Proc. 4333/57.
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gdendo 45 dias de licença para trata“desaúde em prorrogação de 6-9-57 a
“Le nº 1.711, de 28 de outuro de 1952, combinado
oi art. 93 da mesma Lei, a José Félix Filho,

“Prabalhador ref. “17” da Escola de Agronomia
desta Universidade, Proc. 3895/57.

&partir de 2 do corrento mês,

“com o artigo 88, item 1, da Lei nº

28 de outubro de 1952 à Luís Rabelo

, Faxineiro da T.N.E.T. da Universidade

Ceará,lotado nesta Reitoria. Proc: 3955/57.

Concedendo 30 dias de licença, a partir de
13-9-57, para tratamento de saúde, de acórdo

com o art. 88, item 1, da Lei nó 1.711, de 28 de
outubro de 1952, a José Alberto Magalhães Bastos,
Assistente ref. “27” da Escola

de

Universidade. Proc. 3809/57.

Agronomia

Concedendo 30 afas de licença para trata-

mento de saúde, a partir do dia 6-9-57, de acôrdo
com o art. 88, item I, da Lei nº 1,711, de 28

de outubro de 1952, a Sigisnando Borges da SilvB, Trabalhador Ter. “17”, da Escola de Agrono-

mia desta Universidade, Proc. 3898/57.

Concedendo 90 dias de licença, em prorrogaSão, de 22-9-57 « 20-12-57, de acórdo com os
arts. 92 e 104 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro
“de 1952, a Edmundo Justino Alves, Trabalhador,
ef. “17”, da Escola de Agronomia desta Vuiver-

sidade. Proc. 3891/57.

Concedendo 30 dins de licença, em prorrogaSão, de 22-0-57 a 21-10-57, de acórdo com os
arts. 92 e 104 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro
de 1952, » José Lourenço Luciano, Serviçal,
re-

ferência “y”, da Escola de Agronomia desta
Universidade. Proc. 3296/57.
6

Concedendo 45 dias de lcença para tratamento de saúde, em prorrogação de 15-9-57 a
29-10-57, de acórdo com o art. 88, item 1, da Lei
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, combinado
com o art. 93 da mesma Let, a Francisco Julião
Filho, Trabalhador, ref. “17”, da Escola de Agronomia desta Universidade. Proc. 3894/57.
Concedendo 60 dias de licença para tratamento de saúde em prorrogação de 20-9-5] e
J8-11-57, de acôrdo com o rt. 88, item 1, da
Lei nº 1.11, de 28 de outubro de 1952, combinado com o art, 93 da mesma Lei, a Antônio
Ferreira do Nascimento, Trabalhador, ref. “17”,
da Escola de Agronomia desta Universidade.
Proc, 3893/57.
Concedendo 10 dias de licença, a partir de
12-9-57, para tratamento de saúde, do acôrdo
Com o Art. 88, item 1, da Lei nº 1.711, de 28
de outubro de 1952 a Bernardo Messias Gomes,
Trabalhador ref. “17”, da Escola de Agronomia
desta Universidade. Proc. 3892/57.
9-10-57
Concedendo 120 dias de licença, a partir de
27 de agósto último, para tratamento de saúde,
de acôrdo com o art. 88, Item I, da Lei nº 1.711,
de 26 de outubro de 1952, ao Dr. Luis Costa,
Assistente, ret. “27”, da Faculdade de Medicina
desta Universidado. Proc. 3980/57.
10-10-57
Concedendo 30 dias de licença para trai
mento de saúde em prorrogação nos térmos do

aro. 88, item 1, combinado com o art. 93, da

Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, a Tere-

ainha de Jesus Landim, Datilógrato padrão “D”,
lotado nesta Reitoria, durante o período de
22-0-57 8 21-10-57, Proc. 3920/57.
12-10-57
Concedendo 90 dias de licença, para tratamonto de saúde, a partir de 10-10-57, de acórdo
com o art. 68, item 1, da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, « Antônio Pinheiro Filho, Professor Catedrático, da Escola Nacional de Minss
e Metalurgia da Universidade do Brastl, ora à
disposição desta Universidade no exercício de
função de Diretor FG-1 da Escola de Engenharia. Proc, 4129/57.
47-10-57
Ooncedendo 60 dias de lcença, de 12-10-57 a
11-12-57, para tratamento de saúde, em prorrogação, de acórdo com o art. E8,item 1, combinado com O art. 93, da Lei nº 1,711, de 28 de cutubro de 1952, a Marlene Moésia Ferreira, Datllógrafo padrão “D?, do Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Cultura (Universidade
do Ceará), lotado na Faculdade de Medicina.
Proc. 4229/57.
NOTIFICAÇÃO DE FALECIMENTO
4-10-57
Francisco de Assis Gomes de Araújo, Servente referência 18, PP. da T.N.E.M. da Facuidade de Medicina desta Universidade, faleceu
no dia 3 de outubro de 1957. Proc, 4096/57
MODIFICAÇÃO DE NOME:
12-10-57
Em virtude de haver contraído matrimônio,

a servidora Mirlam Pinheiro, Instrutora, contratada, da Faculdade de Farmácia e Odontologia
desta Universidade, passou a assinar-se Mirlam
Pinheiro de Sousa, Proc, 4122/57.

RESUMO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Mês — de 12-8 a 10-9-1957
Ropartição — Escola de Agronomia ds Universidade do Ceará.
Nome — Miguel Valentim Hissa
Cargo — Motorista re. “18”
Total por pagar — Cr$ 1.600,00
Decreio-let, verba, consignação e subconsignação
— Resolução nº 1W de 5-1-57. Verba: 1.0.00:
Consignação 1.1.00 S/C 1.1.17

Disposição Legal ou regulamentar queautoriza
o pagamento da concessão — Arts. 124, 145, item
Je art. 150, item 1 da Lel no 1.711, de 28-10-57.
Total a pagar — Org 1.600,00
Secretaria da Escola de Agronomia da Universidade do Ceará, em 11 de setembro de 1957.
ês — de 1-8 | 29-9-57
mepartição — Escola de Agronomia da Universidade do Ceará,
Nome — José Dias da Rocha e Geraldo Correia
Cargo — Contínuo “E” e Inspetor de Alunos “E”
Total por pagar: Cr$ 4.333,20 (cada)
Decreto-let, verba, consignação e subconsignação
— Resolução nº 17, de 5-1-57. Verba: 1.0.00.
Consignação, 1.1.00 S/C 1,1.17.
Disposição legal ou regulamentar que autoriza
O pagamento da concessão — Arts. 124, 145, item
HH e art. 150, item 1 da Lei 1.711, de 28-10-52.
Total a pagar — Cr$ 8.666,40
Secretaria da Escola de Agronomia da Universidade do Ceará, em 23 de setembro de 1957.
Mês — de 26-7-57 — 23-9-1987
Repartição — Escola de Agronomia da Universidage do Cenrá
Nome — Maria Naise Diógenes Ribeiro e Albervma de Castro Moreira
Função — Escrevente datilógrato res. “2e
Escrit. “EM,
Total por pagar — a Cr$ 4.666,60 (cada)
Deoreto-let, verba, consignação e subconsignação
= Resolução nº 17, de 5-1-57. Verba 1.0.00 —
Constgnação 1.1.00 — 8/C 1.1.17
Disposição legal ou regulamentar que autoriza o
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UNIVERSIDADE DO CEARÁ
“da Universidade do Ceará,

10 de

“

(Mês — setembro de 1957

“Repartição — Reitoria da Universidade do Ceará
Nome — Olga Stela Peixoto de Alencar

Cargo — Escriturário

7

Vencimentos — Cr$ 6.500,00

1/3 — Cr$ 2.166,70

Importância « receber — Org 2.166,70

Total — Crg 2.166,10

e — Cr$1.440,00 (cada)
2 — À presente folha de pegamento

“Repartição — Reitoria da Universidade do Ceará

Nome: — Dario Silya Brayner
Função — Atendente de Pessoal

Salário — Cr$ 9.000,00
Nº de hora — 36

Importância a receber — Cr$ 540,00

Observações — De acôrdo com a Portaria S/N de
2-10-57

Reitoria da Universidade do Ceará, em 4 de ou-

tubro de 1957.

Mês — Agósto de 1957
Repartição — Reitoria da Universidade do Ceará
Nome — Olga Stela Peixoto de Alencar

“Cargo — Escritutário “E”

Vencimento — Cr$ 6.500,00

Nº de hora — 30
“Importância a receber — Cr$ 1.048,20

Total — Cry 1.048,20

Observações — De acôrdo com a Portaria s/n de

q-10-57.

Reitoria da Universidade do Cenrá,

em

10 de

outubro de 1957.

Mês — Outubro de 1957.
Repartição — Reitoria da Universidade do Ceará
Nome — Claudionor Braga
Função — Motorista
Ealário — Cr$ 3.000,00
1/3 — C:g 1.000,00
Importância a receber — Cr$ 1.000,00
Reltoria da Universidade do Ceará, em 31 de
outubro de 1957.
RESUMO DE FÓLHAS DE DIÁRIAS

Mês — Diárias de 20 a 31/8/57
Nome — Clóvis Carvalho Pereira
Cargo Almoxarife “Gg”
Ns. de dias — 12
Diária — 0:3 300,00
Importância a receber — Cr$ 3.600,00
Total — Cr$ 3.600,00
Observações — De acôrdo com & Portaria s/n de
16/8/57.
Reitoria da Universidade do Ceará, em 12 de
setembro de 1957.

REITORIA
Reitor: PROFESSOR ANTÔNIO MARTINS FILHO
Vice-Reitor: Professor M. A, de Andrade Furtado

GABINETE DO REITOR
Chete do Gabinete; José Milton de Vasconcelos Dias
Oficiais de Gabinete: Zuleide de Carvalho Martins
Alba de Mesquita Frota
Consultor Jurídico: Professor Magdaleno Girão Barroso
SECRETARIA GERAL
Secretário: Paulo Roberto Coelho Pinto (respondendo)
DIVISÃO DE PESSOAL
Diretor: Aluísio Girão Barroso
DIVISÃO DE MATERIAL
Diretor: Raimundo Walter de Carvalho Veloso
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES
Diretor: Clodomir Teófito Girão
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO, ESTATÍSTICA E DIVULGAÇÃO
Diretor: Artur Eduardo Benevides
IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
Diretor: Paulo Roberto Coelho Pinto
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Diretor: Olga Rabelo Silva
TESOURARIA
Tesoureiro: Maria de Lourdes Martins D'Alyarez
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE OBRAS
Diretor: Francisco Fernando Alcântara Mota

