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Prosseguimento das obras do Hospital de Clínicas e conclusão de dois blocosjá em funcionamento — Transferência da sede
da Faculdade de Medicina para o Hospital de Clínicas — Início
da construção do Pavilhão Anexo «o edifício da Faculdade de

Direito — Início da construção de três novos pavilhões na Escola

de Agronomia — Início das obras de construção da Concha Aciistica e Auditório ao Ar livre — Aquisição de imóveis nas proximi-

dades da Reitoria — Desapropriação de terrenos em Porangabuçu

e ampliação da área da Escola de Agronomia — Plano de agrupa-

mento das unidades em blocos de Escolas afins — Remodelação

parcial do edificio da Reitoria — Sede própria para a Escola de

Engenharia — Instalação do Serviço de Antropologia — Aquisi-

ão de Museu Antropológico, Biblioteca de Antropologia e Museu
de Arte Popular que pertenceram a Artur Ramos — Instalação
de moderna Sala de Clínicas na Faculdade de Farmácia e Odontologia — Aquisição de Aparelho de Raios X para a Faculdade de
Medicina — Equipamento dascadeiras da Escola de Engenharia
— Realização de oito concursos para preenchimento de cátedras,
nas várias Faculdades — Criação do Fundo Especial para Cursos

e Missões de Caráter Científico ou Cultural — Realização
de cursos de extensão universitária — Realização
de Convénios com
diversas Instituições — Outorga de
mandato universitário ao

Instituto Cearense de Matemática — Estudos

res para

prelimina
a criação do Instituto de Quimica e Tecnologia.
. Pela enumeração0 dess

rênc
êncis
ias, verifi
fica-se que o
meiro periodo de existênciavasasdaocorUniv
ersi
dade foi do eopri-e
Minterruptas atividades, de que

bara o ensino superior no Cea resultaram sensíveis benefícios
rá e para o desenvolvimento
'o culCom essas

consideraçõe

s, desejamos formular
votos no sentido de que,
os melhores
em 1958 e nos anos qu
e se seguirem, se
conserve e acentue o esp
írito dee trabalho e c oop
norteando os passos da
eração que vem
nossa jovem Univer
sidade, desde a su
instalação.
a

eia Ludo, hs
REITOR

O Magnífico Reitor; ladeado pelo Genera! InimáSiqueira e Cel. Vitor
Cabral, comandante da Escola Preparatória, na festa do terceiro ani
da Universidado do Ceará

Flávio Marcilio, o General Inimá Siquei-

Governador
Militar, Desembargadores, Sendante da 10º Região
de,Coma
no Ga “Estado, Deputado Federais e Estaduais e Diretores
Ea a Faculdades e

ando atração para os que

Instituições

culturais.

comparecem à

Constituíram

Ê E na sede

da Reitoria, a Concha Acústica e Auditório é ae ce E -

trução,cujo projeto é considerado um dos mais belos, no gênero,
em nosso País.

BAILE UNIVERSITÁRIO
À noite, nos elegantes salões do Náutico Atlético Cearense,

realizou-se grande Baile Univessicário, ao qual compareceram,
além de pessoas de relêvo da sociedade cearense,cont]
de tôdas as Escolas e Faculdades integrantes da Universid
Baile Universitário, realizado pela primeira vez no Ceará, constituiu verdadeiro acontecimento social.

EXPOSIÇÃO DE LIVROS

Na Livraria Imperial foi instalada uma exposição de

livros
editados pela Imprensa Universitária, com publi
cações oficiais
da Reitoria e obras didáticas, literárias e cientí
ficas. Os atos comemorativos contaram com o Comparecimento
de grande e seleta assistência, a todos estando presente o
Magnífico Reitor Antônio Martins Filho, que foi muito felici
tado pela decorrência

da expressiva efeméride.

HOMENAGEM AO REITOR
MARTINS FILHO

Os funcionários da Reitor
memoraram, a 21 de dezemb ia da Universidade do Ceará coro, o aniversário natalício
fessor Antônio Martins
do Pro-

Filho, a decorrer no dia
imediato. promovendo, pela Passagem
da efeméride, expressiv
as manifestar
ções de aprêço e regozijo
,
de todos os servidores e que contaram com o comparecimento
membros do E,
sitário, especialmente
convidados. As 7
horas, num dos principais salões da Reitoria,
S. Ex* Reyvm' Dom
Exp

6

edito Eduardo de

Aspecto do VendaparaeqAR Rea
E
passagem do (3%; abiverário do! (Giojda! cul Univecçio, do Clash

imento
do Curso, aplaudida conferência sôbre “Educação, invest
to.
assun
no
ssada
intere
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assistê
grande
e
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a Didngô prazo” >

PALESTRA DO SR. HERALDO COSTA

E
Ts
RR
À
O Sr. Heraldo Costa, técnico do Banco do Nordeste, onde

exerceas funções de gerente da Carteira Industrial e de Inves

mentos, realizou, para os participantes do Curso, uma palestra
sôbre “Manual de Projetos do Banco do Nordeste”.

PALESTRA DO CEL. MATOSO MAIA
O Coronel Haroldo Matoso Maia, da 10a.

fêz, no Curso de Elaboração de Projetos, ampla

ex;

o sô

“1º Grupamento de Engenharia”, destacando a importância so-

cial, econômica e militar de suas missões.

PALESTRA DO DR. ALEXANDRE BELTRÃO

O dr. Alexandre Beltrão, engenheiro e economista,
Superintendente de “Serviços de Planejamento”, proferiu, perante os alunos do Curso de Elaboração de Projetos,

cia sob o título “Balanço energético do Brasil”.

uma conferên-

AULA DO ECONOMISTA EDUARDO IGLÉSIAS
- O economista Eduardo Iglésias, da “Foo
d and
United Nations” (FAO) ministrou importan
te
aula sé
blema da agricultura no desenvolvimento
econômico”, contando
com numerosa assistência.

CONFERÊNCIA DO CEL. JANA
RY GENTIL NUNES
Atendendo convite da Uni
versidade e do Banco
Nordeste, o Coronel Janary

do

Nunes, Presidente da Petrob
rás, veio
à Fortaleza proferir brilhánte
conferência sôbre “Petró
Brasil”, a qual se efetuo
leo no
u no auditório

sob a presidência do Mag

do Instituto de Educação,

nífico Reitor, que fes e apresentação
ilust tre RR Púbúbliclic
o
o par
pa a a grande assist
i ência Presen
e que
8

aplaudiu demoradamente
o orador,

do

te ao ato

à. No Rio, o Prof. Martins Filho acompanhouavotação
de
daUniversidade para 1958, sugerindo a adoção codelstinadas à intensificação das atividades culturais,con
a tis Gncata O) Megoliico Réitos, em
Nação, tratou de outros assuns dacomo
a
E A Universidade,
odainteêseida
a
res resultados, des
cacando-se, para 1958, o infio dos trabalhos do futuro Instituto
de Tecnologia Rural, para o qual o Govêrno da Uniãoconcederá
a verba inicial de dez milhões de cruzeiros. Em companhia do
Professor Martins Filho viajou, também, o Engenheiro Fernando
Alcântara Mota, Diretor da Divisão de Obras da Universidade do
Ceará.

aula

EXPOSIÇÃO DE PINTURA NA REITORIA
Nos salões da Reitoria realizou-se, a 8 de novembro, às 17

horas, a solenidade de abertura da exposição de pintura, gravura
e desenho, do conceituado artista cearense Clidenor Capibaribe

(Barrica), que recentemente expôs no Rio e em São Paulo, com
Artur Eduardo Benevides, que, emseu discurso, ressaltou as quao maior êxito. A apresentação do artista foi feita pelo escritor

lídades da obra de Barrica, caracterizada por um autêntico senti-

do criador. A exemplo do que ocorreu nas outras
exposições patrocinadas pela Universidade do Cea: , à solenidade
em aprêço
Contou

com à presença do mundo artístico cearense, servindo-se,

na oportunidade, um coquetel aos presentes.

HOMENAGEM A PROFESSORES
UNIVERSITÁRIOS
o Professor Antôni

o Martins Filho, Reitor da Uni
sidade
do Ceará, homenageou, no
dia 3 de ro vembro, com um ver
jantar na
sede da Reitoria, Pro

fessóres de vó ias unidades de
ensino supeleza, a fim de parti

)

'oi uma reunião social das mais

reiE ambiente cordial
e distinto. Au dessert, o Reitor Martin
s ilho fêz uma saudação
aos ilustres homenageados, falando, em

Edgar Arruda, profes sorSeguida, em nome dos mesmos, o Ministro
emérito da
10

F, aculdade de Direito do
Cea-

Aspecto da homenagem prestada pelo Reitor Martins. Filho a Professóres de
outros centros uni ersitários, que visitaram o Ceará

ili

i

Maria Nazaré

Arrais, Marlene Moé-

Tea a omni de Araújo, Orlando Pereira de Amo-

de Farias, Pedro Paulo de Sousa Montene.

RE E Pereira
Bar.
do” Plínio Santiago de Sá Leitão, Raimundo de Carvalho
Aguiar
Oséas
Raimundo
Castro,
Paiva
de
Hélio
e Raimundo

eo e Teresinha de Carvalho Martins. À noite, nos salões do
Náutico Atlético Cearense, realizou-se o tradicional Baile do
Rubi.

CONCURSO PARA A 3º CADEIRA DE DIREITO CIVIL
Encerrou-se, no dia 7 de novembro, o concurso instituído
pela Faculdade de Direito da Universidade do Ceará para provimento da 3º Cadeira de Direito Civil, com a inscrição dos Drs.

Wágner Turbay Barreira e Abelmar Ribeiro da Cunha, o pri-

meiro, Docente-livre e Professor interino da mesma Faculdade,
e o segundo advogado neste Estado. A banca examinadora do
concurso foi constituída dos seguintes professôres: Francisco Álvaro Ferreira Costa e Fran Martins, da Faculdade de Direito da
Universidade do Ceará, Torquato da Silva Castro, da Faculdade
de Direito da Universidade do Recife; Armando Dias de Azevedo, da Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande
do Sul, e Joaquim Gomes de Norões e Sousa, da Faculdade de

Direito da Universidade do Pará. O vencedor foi o Professor
Wagner Turbay Barreira, que obteve a média geral 897. Pela

brilhante vitória alcançada, o ilustre professor foi alvo
de várias

homenagens.

FACULDADE DE FARMÁCIA E ODON
TOLOGIA

ODONTOLANDOS E FA
RMACOLANDOS DE 195
7
A Faculdade de Farmác
ia e Odontologia da Universidade
do Ceará diplomou,
em 1957, mai: s uma turma
de odontolandos
€ farmacolandos.
O programa comemorativo das festiv
idades
foi executado da
Seguinte forma; dia 8 de dezembro, às
8 hs.,
16

Mesa que presidiu aos trabalhos de colação de gras dos novos bacharéis
pela Faculdade de Direito da Universidade do Ceará

para à 3a. cadeira de Direito Civil

Comissão Julgadora do concurso para provimento da terceira cadeira de Dk
reito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Ceará

m9 1957

R NEWTON
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Estados Unidos da América
O
Regressou,
E ambro, dos dos nas principais instituido estu
do Norte, onde estêv e realizan essor Newton det Cala
Prof
o
cas,
tifi
cien
ções médicas e
o Ceará e
na da Universidade
ves, da Faculdade de Medici
e país, o
uel
Universitário. Naq
membro do Egrégio Conselho izou proveito estágio em imProfessor Newton Gonçalves real
, o progresso alcançado,

bo

im loco
portantes clínicas, verificando,
ciência médica.
da
os
ram
ali, nos mais diversos

ER
Ey

A
CONFERÊNCIAS SOBRE AUDIOLOGI

A convite da Faculdade de Medicina da Universidade do
ir conCeará, estiveram em novembro em Fortaleza, para profer
am
Estev
o
Ermir
sôres
Profes
os
,
logia”
!'Audio
ferêndias sôbre
Lima:eJuan Manuel Tato. O Professor Ermiro Lima, que é Docente-livre das Faculdades de Medicina das Universidades do
Rio.e.da Bahia, proferiu, no Centro Médico Cearense, uma conferência sôbre “Tiponoplástica”. No mesmo local, o Professor
Juan Manuel Tato, uma das maiores autoridades em “Audiologia”,

O Magnífico Reitor preside aos trabalhos de colação de grau dos conctudentes da Faculdade de Medicina, tendo ao lado o Governador Flávio Marcílio e o Diretor da Faculdade, Prof. Valdemar de Alcântara

Catedrático da Faculdade de Medicina de Buenos Aires

discorreu sôbre “Tratamento das Otites Médicas Crônicas”. Du-

rante sua estada em nossa Capital, os ilustres médicos estiveram

em visita à Casa de Saúde São Raimundo e à Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará, onde foram recebidos pelo Diretor daquele estabelecimento, Professor Valdemar Alcântara.
ESTÁGIO DE TREINAMENTO NA AMÉRICA DO NORTE

E PoRuiGAaOEotialera, no decorrer do mês de novembro, o

aessor Antônio Jucá, Catedrático interino da Faculdade de
icina da Universidade do Ceará, que fôra aos Estados
Uni-i
nes
pRuRa
:

ági
para
dos
-RespiA DiantedE de treinamento em Fisiologia Cárdio

do Norte, que se
Améric
nência naProfess
rnmeses,
as cinco
prolongou por quase
ora Antônio Jucá freqe 9 Laboratóriodo “Presbytoeria
n St, Luke's Hospital”, de
80,
€ visitou vários centros universi
tários.
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Os novos médicos, quando. prestavam “o: juramento solene

essôres e alunos. Diversos nú-

os Prof
váriutad
os como parte do programa, a car.
am, exec
do, na asidade

viajará bremeros 7de arte foriversitários. O Prof.4 Lucien Brosse
São E

go de jovens Oarieiior como Diretor da Aliança Cultural
vemente para
ê
Franco-Austríaca.

Técnica Comercial, da Faculdade de! Ciências Econômicas! dá
Universidade do Ceará, saindo vitorioso o Professor Abelardo
Fernando Montenegro, cândidato único, cuja tese apresentada
versou sôbre “O Mercantilismo”. A comissão examinadora do
concurso foi integrada dos; Professôres Luís Nogueira de Paula,
Catedrático da Faculdade de Ciências Econômicas da Universi-

dade do Brasil; Lauro Nogueira e Josias Correia Barbosa, da Fa-

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
BACHAREIS EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS E CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

culdade de Direito da Universidade do Ceará; Josaphat de Lima
Linhares e Geraldo Carlos Lemos, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Ceará. Tendo-se saído brilhantemente em tôdas as provas, o Professor Abelardo Montenegro obteve a média final 9,9, recebendo inúmeras manifestações de
aprêço e regozijo dos seus colegas de ensino superior.

A Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do

Ceará diplomou, no dia 14 de dezembro, no Palácio do Comér-

cio, mais uma turma de bacharéis em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. O programa das festividades foi cumprido da
seguinte forma: Dia 14, às 7 hs., Missa e Bênção dos Anéis; no
mesmo dia, às 17 hs., entrega solene dos diplomas no Salão
Nobre do Palácio do Comércio; Dia 16, às 22 hs., grande baile
oferecido pela Universidade,

nos luxuosos

salões do Náutico

Atlético Cearense, Foi eleito Patrono da turma o Dr. José Pon-

ESCOLA DE ENFE

tes de Oliveira. No quadro de Homenagens Especiais, figuram,
além do Paraninfo, Professor Abelardo Fernando Montenegro,
o Magnífico Reitor Martins Filho, e o Professor Tomás Gomes

ENTREGA DE DISTINTIVOS

Edgardo Ellery (orador), Alcimor Aguiar Rocha,
Lázaro Válter

A Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo, da Universidade do Ceará, realizou, no dia 7 de novembro, uma sessão so-

da Silva, Diretor da Faculdade. Outras homenagens foram prestadas a professôres da Escola e pessoas gradas. Concludentes:

de Oliveira e José Maria Potiguara (economistas).
Apolônio

Augusto Cavalcante, Antônio Custódio dos Santos Filho,
Itamar

Iene, durante à qual foi feita a entrega dos distintivos às alunas

Pereira Timbó, Joaquim Santiago Ramalho, José Edivaldo Ma-

do 1º ano daquele estabelecimento de ensino superior. A Professora Islan Dourado, que paraninfou o ato, dirigiu expressiva

CONCURSO PARA A CÁ
TEDRA DE
INTERNACIONAL E CÂ
MBIOS
Re

xoto, que discorreu sôbre o simbolismo do escudo de enfermagem, e o Professor Álvaro Menezes Craveiro, que disse da importância da missão da enfermeira no mundo .Em nome da tur-

ciel de Holanda e José Hélio de Oliveira (contabilistas) .
Encerrou-se, no

di

;
chimento
da “se,
Cát no dia 8 de novembr:
bro, O concurso para preei o-
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edra de Comércio Internacional e Câmbios —

saudação às alunas, usando ainda da palavra a Irmã Maria Pei-

ma, falou a aluna Maria Anunciada Marques ,ressaltando a sig, Nificação daquela reunião solene.

SOCIAL
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO

san diAo de Graças na Capela da

festiva, foi ClONaA

o
O clube do Estudante Universitári
esti-

a ac E almôço de confraternização a que ese demais pessoas
e Eds universitários

, houve ani.
veram presentes POINHESno referidode Clube
alunos das diver-

fer E “com a participação
Universidade.
sadsde ER an iendE integrantes da

Sessão de 19/11/57

1.

COMUNICAÇÕES
= O Conselheiro Luís de Oliveira Albuquerque comunicou que se

realizaram, na Faculdade de Farmácia e Odontologia, os concursos

para provimento das cátedras de Patologia e Terapêutica Aplicadas,
Clínica Odontológica (la. Cadeira), Clínica Odontológica (2a. Cadei-

ra) e Ortodontia e Odontopediatria, os quais se processaram
dentro da

mais absoluta normalidade
— O Conselheiro Tomás Gomes da Silva trouxe ao conhecimento
do Conselho que, conforme estava programado, realizou-se, na Faculdade de Ciências Econômicas, o concurso para a cadeira de “Comérci
Internacional e Câmbios — Técnica Comercial”, tendosido aprovado o
o
único candidato inscrito, Dr. Abelardo Montenegro.
Quanto ao Concur-

So para provimento da cátedra de História Econômica Geral e
sil, que igualmente deveria realizar-se êste ano, fôra o mesmodo Braadiado
para março de 1958.
= O Conselheiro Andrade Furtado deu conhecimento

são do concurso para preenchimento da cátedra de Direito da realizaCivil (Sa.
Cadeira) tendo obtido a primazia na classificação o Dr.
Wagner
Turbay Barreira, ficando como livre-docente o outro
concorren
te,
Dr.
Abelmar Ribeiro da Cunha,
= Magnífico Reitor comunicou que, por Decreto
do ExcelentisSimo Senhor Presidente da República, publicado
no Diário Oficial da
União de 25 de outubro do ano em curso, foi
Diretor da Escola de Engenharia o Professor dispensado da função de
Antônio Pinheiro Filho,
em virtude de haver decorrido o período
de sua Permanência à dispo-

Albuquerque
de. Como o Professor José Lins de
i
10 de outubro
a de se
E
ondendo pedo expediente da Escola,
o des
vinha já resp
afastara ca
ho
Fil
ro
hei
quando o Professor Pin

sição desta

ir de
n
n
direção da me:

de, o
gôzo de licença para tratamento de saú
é

mo Professor Jos
i
xara por! taria designando o mes
abai
Magnífico Reitor

dnsdo

Albuquerque para continuar respondendo pelo expediente da-

O

nessa qualidade,fôra O referido professor convocado

ae eunselho Universitário Fazendo aquêle registro,
para participar consignado em ata um voto de agradecimento ao Pro-

aa olio, pelos serviços prestados à Escola de Engenharia,
Ea
dirigindo- nafase inicial do seu funcionamen
: to.
,
a.

2.

DELIBERAÇÕES

AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA E VIBRADOR
O Egrégio Conselho votou, por unanimidade, a aquisição de uma

Betoneira e Vibrador, destinados aos serviços da Divisão de Obras da

Reitoria A aquisição dos referidos aparelhos deveria ser feita mediante destaque do Fundo Patrimonial, importando em noventa mil cruzeiros. O Conselheiro Prisco Bezerra, Presidente da Comissão de Fi-

Comunicou ainda o Magnifico Reitor que, durante sua última
estada na Capital da República, no período de 5 a 22 de uia
pretérito, diligenciara junto à bancada cearense na Câmara Federal
no sentido de conseguir a majoração de várias dotações destinadas à

tendo em vista a urgente necessidade das mesmas pela Divisão de
Obras da Reitoria.

para Equipamentos e Pessoal, cujos quantitativos consignados na Pro-

ORGANIZAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE

dades. Também conseguira a aprovação, naquela casa do Congresso,
de duas emendas, uma destinada a aumentar a verba para manutenção do Restaurante Universitário e outra para possibilitar a realização
de um convênio com a Santa Casa de Misericórdia, em bases mais satistatórias para esta. A fim de acompanhar, no Congresso Nacional, a
tramitação dessas emendas, tôdas do maior interêsse da Universidade,
o Reitor deveria, no decorrer daquela semana, retornar ao Rio de Janeiro
= Tinha ainda o Reitor a comunicar que o Ministério da Aeronáutica, por várias razões de ordem técnica, resolvera conservar, sob seu
Patrimônio, não sómente a pista existente, mas tôda a área de terrenos que compreendia aquêle campo de pouso, impossibilitando, assim
à Universidade de adquirir os referidos terrenos para
construção da
futura Cidade Univer

(Processo Nº 4 806/57)

Universidade para o próximo exercício financeiro, tais como a verba

posta do Executivo eram. insuficientes para atender às nossas necessi-

sitária. Sugeria então o Reitor que
as escolas
fóssem agrupadas em três
blocos, a saber: o de ciências médicas, em
Porangabuçu; o das ciê
ncias sociai; 's, localizado no Benfica,
a partir da
Praça da Bandeira; e
o bloco das E; scolas Técnicas situado na Aveni,
da Bezerra de Meneze
s e distrito de Antônio
Bezerra. Os Senhores
Conselheiros se manife
staram favor: áveis ao plano do
Magnífico Reitor.

que, subi

à preciação d
E
dade. metido -à aj
esp lenário, foi aprovado por unanim
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nanças e Orçamento, manifestou-se favorável à compra das máquinas,

O Magnífico Reitor propôs ao Conselho Universitário a adoção de

normas disciplinadoras do processo acima para a escolha do Diretor das

Faculdades e Escolas incorporadas na Universidade, visto que os institutos de ensino superiores de que se compõe a Universidade ainda
não estão com seus Regimentos aprovados, regendo-se
pelos Regula-

mentos antigos, com as modificações constantes do Estatuto da Universidade Algumas dessas modificações referem-se à composição
da
lista tríplice para a escolha do Diretor, por
parte do Senhor

Presidente da República. Concluindo, propunha o Reitor fôssem adotadas
as
seguintes

normas: 14)

A lista tríplice deveria ser organizada por vo-

tação secreta e maioria de votos, em três
(3) escrutínios; 22)

Só poderiam votar professôres catedráticos efetivos (Art. 42,
parágrafo úni€o), respeitada a exceção prevista no Art. 109, do Estatuto;
32) A

congregação para a organização da lista
tríplice deveria reunir-se com
a antecedência máxima de sessenta dias
(60) e minima de trinta (30)
dias

do término do mandato do Diretor. Lembrou
o conselheiro Prisco

Bezerra a conveniência de, sôbre a mesma,
ser ouvida a Consultoria

Jurídica da Universidade. Pôsto o assunto em
Conselho aprovar a proposta do Magnífico Reitor, votação, deliberou o
expedidas às unidades universitárias as normas no sentido de serem
acima mencionadas.
31

m relação às Subconsignações 1.5.07 — Publi-

da e
taçãçoo pedi
supl
s, servi
de impre asão é de encadernação e 1.611 — Seleção,
caçõeemen
às demais
jalização de p essoal. Relativamente
y
aperfeiçoamento e ca da exposição do próprio Diretor da Faculdade

Faculdades de Direito e de Medicina, Farmácia e Odontologia, aliás de

inteiro acôrdo com o mencionado Estatuto das Universidades Brasileiras (art. 27, $$ 10 e 30), estabelecerem, com ligeira variante de forma,

Eta a suficiente, Sugeria, por isso, a Comissão que,

porém sem atingir a substância, o seguinte: “O Diretor, órgão executivo
da direção técnica e administrativa da Faculdade, será nomeado pelo
Govêrno, que o escolherá de uma lista tríplice, na qual serão incluídos
os nomes de três professôres catedráticos em exercício na Faculdade,

o
, foi a matéria aprovada por unanimidade dos SeRo

ceiro pelo Conselho Universitário”. “O Diretor terá exercício pelo prazo
de três anos e só poderá figurar na lista tríplice seguinte pelo voto de

Subconsignações, em

a informação da Divisão de Con-

de Farmácia é Dspeça a abertura do crédito total,

por falta de ue fessor Luís Albuquerque voltasse a solicitar as
oportunamente, O a indicando os congelamentos respectivos.
nhores Conselheiros.

CE
ORGANIZAÇÃO DALISTA TRÍPLI

(Processo Nº 4 806/57)
Trouxe o Magnífico Reitor à apreciação dos Senhores Conselheiros

o Processo acimareferido, em que se propõe sejam estabelecidas normas
de
para a organização de lista tríplice destinada à escolha do Diretor

Escolas e Faculdades incorporadas. Como, ao examinar o assunto, anteriormente o Conselheiro Prisco Bezerra houvesse salientado a conveniência de ser a mesma estudada pela Consultoria Jurídica da Univer-

sidade, o Magnífico Reitor, de posse do estudo realizado, reabria a discussão por parte do Conselho. Em seu parecer, o Consultor Jurídico

formulava para depois responder os seguintes quesitos: 1) a que órgão

ou órgãos compete escolher os nomes componentes da lista tríplice que
na forma do Art. 49 do Est. da Universidade do Ceará deverá ser orga-

nizada e encaminhada ao Pres. da República, para à nomeação do Diretor, tendo em vista o que a propósito também dispõe o Dec. n. 19.851,
de 11 de abril de 1931, Estatuto Básico das Universidades Brasileiras;
2) qual o processo de organização e votação dessa lista tríplice, quem

nela pode figurar e votar. Concluía o Consultor que, em última análise, as dúvidas e controvérsias suscitadas resultavam da

circunstância de o citado Art. 49, do Estatuto desta Universidade (Deereto n. 40.229, de 31 de outubro de 1956), prescrever que “O Diretor

te da República, em face da lista tríplice,
será
nomeado pelo Presiden
de Professôres
icos
catedrát

efetivos, organizada pela respectiva Congre-

Bação é encaminhada por intermédio da Reitoria”, enquanto os regula

mentos até agora adotados nas unidades universitárias
locais, a saber.

pas Pelos Decretos 23.609, de 20-12-933 (arts 68, 8 2º e 76, nº 1)

e 20.865, de 28-12-9031 (arts. 101, 8 10 e 108, nº 1), respectivamente
das
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dois eleitos pela Congregação, por votação uninominal, e eleito o ter-

dois terços da Congregação ou do Conselho Universitário”. “Constituem

atribuições da Congregação: ... escolher, por votação uninominal, dentre os professôres catedráticos em exercício, dois nomes da lista tríplice
destinada ao provimento do cargo de diretor”. Em face dessa divergência e considerando que o dispositivo estatutário local aludiu apenas à

atribuição organizadora da referida lista tríplice, por parte das congre-

gações das Unidades Universitárias, não chegando a estatuir as normas

sôbre a escolha dos nomes que nela devem figurar, normas que, no en-

tanto, se acham expressas tanto nos regulamentos universitários até
aqui em vigor, quanto ao estudo orgânico sob cuja égide foram feitos
e aprovados, ou seja, o cit. Dec. 19.851, a Consultoria Jurídica, depois
de examinar detidamente a matéria, à luz das disposições já
referidas
e de outras, também aplicáveis, tais como o art. 16,
alínea z e o parágrafo único do art. 42, do Estatuto da Universidade
do Ceará, e os arts.
3º, 16, 23, XXIII e 26, parágrafo único, do cit. Estatuto
das Universidades Brasileiras, optou por uma fórmula
intermediária, para solução da

espécie, expressa nos seguintes itens: 1 — lista tríplice destinada
à

Celi,dorgcrIo eani Elas pi

rio e dos
Universitá
dois outrospela
€: ongregaçã
das o a
aa
Ce
a
pro
da Faculdade respectir

G

Ns

eitoral

será

por

votação

secreta

e

em

Protestos csedáios”eledon ASPde vio dos
:

dad era na

!

Componentes,

do respectivo órgão.

eleição, hipótese em que se exigirá uma

mai--ia de dois terços dos mesmos titular:

da votação para constituição dalista trípl
efetivos, resp
E eitaEp
da a exceção prevista pel o art.
versidade; —E
ongregação, reunida com

109 do Estatuto da Uniantecedência máxi ima de
E e mo de trin
ta dias, do término do
mandato do Diretor,
;
os dois

i nomes que
q
lhe competem,

! aos quais será acrescido
erceiro nome, já escolhid
o,
o pelo Conselho Universi
tário, ficando assim
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que deverá ser encaminhada,
iolice,
a no da República. Distribuíndo o
itoria, E
por intermédio da Re de Ensino e Legislação, relatou-o o Conselheiro
orga nizada

Ji
à mencionada)

ão
processo à Comiss
tação da sugestão do epia
inando pela acei!
op
ra,
rei
Bar
r
nto de vista jurídico.
Dolo
rídico que lhe prreria re DRo parecer favorável da

sôbre a mesma os
Do uso, manifestaraa-se
io, tendo-se êste
e a e Válter de Moura Cantíd

a
Ga ntrário à sua adoção, por entender que a escolh

sem o que se corree a ser feita pela Congregação,
es universitárias,
unidad
o pd a própria autonomia das
fôsse indicado
que
órgão,
de ca pi caso da eleição por outro

a
Dn e o mesmo com o indispensável apoio da maiori
eRa em Escola. Tal situação,

poderia,

subsequentemente,

que
Es RE ara a marcha dos trabalhos administrativos, o

exclusiva pela
e e ta prevalecer o sistema da escolha

pondo a Também na opinião do Conselheiro Prisco Bezerra,era

reconhecer,
oo mais aconselhável, mas via-se compelido a

Ios aspectos,
depois de examinar detidamente o caso, sob os seus pRatEp
que o processo sugerido pelo Consultor Jurídico, parmonizando os preceitos do Estatuto desta Universidade com os da Lei Básica das Uai
sidades Brasileiras, estava em mais perfeita harmonia com a legislação
disciplinadora da matéria. Submetido o processo à votação em plená-

rio, cabia, então ao Conselho decidir em face de duas alternativas: ou
ratificar o que fôra anteriormente deliberado ou reconsiderar essa dºliberação e aceitar a sugestão do Consultor Jurídico. Resolveu o Egrégit
Conselho aprovar a fórmula sugerida pela Consultoria, determinando
sua observância, em forma de provimento, pelas diversas Unidades Universitárias, até ulterior deliberação.

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Encerrando a matéria da ordem do dia, o Magnífico Reitor distribuiu à Comissão de Finanças e Orçamento o Processo
n. 4 882/57, re-

lativo a uma proposta da Escola de Engenharia no sentido de ser aberto

um crédito especial destinado à cobertura de despesas de publicações
da mesma Escola, relativas ao exercício de 1956. Em
virtude de haver

outros processos da mesma natureza para serem
decididos, seriam todos
apreciados conjuntamente, a fim de que tôsse
aberto um só crédito esPecial, ainda no corrente
ano.
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Sessão de 19/12/57

1.

COMUNICAÇÕES
O Conselheiro Renato Braga deu conhecimento dos resultados da

pesquisa que empreendeu no Rio de Janeiro, por designação da Reitoria e do Conselho Universitário, sôbre o trabalho realizado no Nordeste

pela Comissão Científica de Exploração, que estêve no Ceará, de 1859

a 1861. Pela pesquisa realizada, concluía aquêle Professor, ser verdadeiramente monumental o trabalho daquela Comissão. Desejava o Con-

selheiro Renato Braga agradecer ao Magnífico Reitor e ao Conselho
Universitário a oportunidade que lhe fôra dada, de realizar pesquisa,
de tão elevado alcance científico e histórico. A seguir, o Conselheiro
Fernando Leite expressou o seu testemunho sôbre o devotamento com

que o Professor Renato Braga se entregara à pesquisa, da mesma maneira se pronunciaram os Conselheiros Dolor Barreira e Otávio Farias
e demais membros do Conselho.

— Declarou o Magnífico Reitor que tinha grande satisfação em se
congratular com o Conselheiro Renato Braga pelo êxito de seu trabalho,
que representava o resultado de extraordinário estôrço de investigação,
conforme tivera ensejo de presenciar no Rio de Janeiro. Devendo
transcorrer, em 1959, o primeiro centenário da vinda dêsses cientistas
ao Ceará, a Universidade pretendia lançar à publicidade os documentos administrativos, num total de 270, relativos à mesma Comissão coletados pelo Professor Renato Braga, no Ceará.
— Informou, ainda, o Reitor Martins Filho, que, durante
sua última
viagem à capital da República, tinha a informa
r que conseguira encaminhar vários assuntos de interêsse da Universidade.
Assim é que, chegando ao Rio no momento exato da discussão,
na Câmara, do Orçamen-

to das Universidades, conseguira, graças ao prestíg
io e dedicado apoio

da bancada cearense, a aprovação de quase
tôdas as emendas propostas,
de modo que o nosso Orçamento total
atingiria, em 1958,
Crs 180 000.000,00, o que representava
um aumento de cêrca de
Cr$ 50.000.000,00 em relação ao Orça
mento do corrente exercício.

= Em seguida, declarou o Magnífico
Reitor que não encontrara
quanto ao encaminhamento
do
Processo referente à deSapropriação de terrenos,
em Porangabuçu, pois o mesmo se.
achava
muito bem instruído,
segundo declaraçõe

difi culdades

s do próprio

Ministro

da
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do Presidente

eração
a submetê-lo à oconsid
ctivo Decret sido assinado pelo PresiEducação, que se dispusera

cui impria apenas tratar dos ajustes

tendo já o respê

desnlia toalizados na área a ser desaproviada,

se destiposse da propriedade, que
ade de Fartrando a Univer sid; a aira
e instalações para a Faculd
a à construção de prédios

mácia e Odontollogia.

— Por último, o Magnífico
tismo

:
E com
Reitor
congratulou-se

das

o Conselho
do tercomemorativas
solenidades
és

Universitário pelo Deioação da Lei que instituiu a Universidade

ceiro suga SR salientar que o êxito daquelas festividades
do Ceará, sendo de
selheiros.
ão dos Senhores Con
se devia à valiosa colaboraç

o DELIBERAÇÕES

MATRICULA DE ALUNO
(Processo nº 110/57)
aluno Beiro, Diógenes
O Conselho examinou o processo em que o

dências, na 3º
Maia solicita lhe seja concedida matrícula, com depen
haria desta Unisérie do Curso de Engenheiro Civil da Escola de Engen

ssado
versidade, ou, na 2º série do mesmo curso, se fôr o caso. O intere

alegava ter feito, com aproveitamento parcial ,o curso de engenharia
da Escola Politécnica da Bahia, da Escola Nacional de Engenharia e da

Escola de Aeronáutica. Foi relator da matéria o Conselheiro Fernando
Leite, o qual, após verificar as condições de identidade entre as matérias cursadas na unidade universitária local e as demais cursadas
pelo interessado, concluiu que a matrícula do aluno Zairo Diógenes
Maia fôsse confirmada na 2º série da Escola de Engenharia, com de-

pendência da cadeira de Geometria Descritiva, da 1a. série. O referido
Parecer foi aprovado pela unanimidade dos Senhores Conselheiros.

INDICAÇÃO DE NOVOS PROFESSORES

(Processo No 5278/57)
O Egrégio Conselho Universitário aprovou as indicações feitas pelo

Conselho Técnico Administrativo da Escola de Engenharia para
contrato
Ni de novos
o professôres, necessários ao preenchimento de uma cadei-

Vaga na 2º série e de novas cátedras abertas com o funcionamento,
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Curso 7 Engenharia E!
no próximo ano de 1958, da 3a. série do

ndo Leite, ao sido indiFoi relator da matéria o Conselheiro Ferna
de Brito, para reger
cados os seguintes professôres: Hélio Ilmo Alves

ra de petista
a cadeira de Mecânica Racional, da 2a. série, a que servi
a cadeira de
no corrente ano; Francisco Nélson Chaves, para lecionar
ra de
Materiais de Construção; Antônio Cláudio de Araújo, para a cadei
de
ra
Cadei
a
,
para
cante
Caval
sa
r
Barbo
Válte
ica;
José
Termodinâm
ra
de
cadei
a
para
lho,
Carva
a
de
do
Sabói
Eduar
ada;
Mecânica Aplic
Resistência dos Materiais e Grafostática; e Genésio Martins de Araúio.
para a cadeira de Hidráulica Teórica e Aplicada.

“TABELA DE EXTRANUMERÁRIOS
«Processo Nº 5601/57)
Foi objeto de estudo e deliberação a proposta do Magnífico Reitor
no sentido de que o Conselho Universitário autorize a criação de uma

Tabela de Extranumerários Contratados e outra, de Extranumerários
Tarefeiros, cujas funções, no total de trinta e duas (32), sendo quatro

(4) de contratados e vinte e oito (28) de tarefeiros, se destinavam à
Faculdade de Medicina. Esclareceu o Reitor que a Tabela proposta visava a atender às necessidades de pessoal da referida Unidade, cujos
quadros atuais se mostravam insuficientes, em virtude de se haver in-

cluído a construção de duas novas alas do Hospital de Clínicas, nas
quais estão sendo instalados Ambulatórios, para o normal
funciona-

mento das cadeiras de Clínica da referida Faculdade de Medicina,
com
que eram sensivelmente aumentados os serviços técnicos
e administrativos desta. Em seu parecer, o Conselheiro Prisco
Bezerra, da Comis-

são de Finanças e Orçamento, mostrou-se favorável à aprovação
das

Tabelas propostas, tendo a matéria sido aprov
ada pela unanimidade

dos Senhores Conselheiros.

CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMIC
A E TECNOLOGIA
(Processo Nº 4454/57)

Em seguida, procedeu-se ao exa
me do Processo

acima, relativo a
um memorial firmado por
Professôres d: la Escola de Agronomia,
Faculdade de Medicina, Escola

de Engenharia e Faculdade

de Farmácia e
Odontologia, propo; ndo a criação
do Instituto de Química e
Tecnologia
da Universidade. Constava,
além do memorial, um plano
de organiza51

NTRATO
RESUMO DE TERMO DE CO

e
Resumo do térmo de contrato celebrado entr
Enge
& Universidade do Ceará e O Profesor
nhelro Civil HONÓRIO BEZERRA.
Representante da Universidade do Ceará —
Reitor Antônio Martins Filho.
Contratado — HONÓRIO BEZERRA.
Obrigações e Verba — O contratado obriga-

se a organizar a cadeira de Astronomia de Cam-

po e Geodésia, do Curso de Engenharia Clvil, da

Escola de Engenharia da Universidade do Ceará,
para funcionamento a partir do ano letivo de
1958, cumprindo-lhe, no desempenho des:a tare1a, elaborar o programa da referida cadeira, sugerir providências para a instalação de Iaboratório e propor outras medidas que julgar necessários no pleno funcionamento da mesma cadeira,
consubstanciadas essas medidas em circunstanciado relatório, fazendo jus ao salário mensal de
Cr$ 12.000,00, correndo a despesa por conta do
Inciso 03 — Escola de Engenhata — Verba
1.000 — Custelo — Consignação 1.1.00 — Pessoal Civil — Subconsignação 1.1.05 — Salários
de Contratados, do Orçamento da Untversidade
do Ceará, aprovado pelo Conselho Universitário,

em sessão de 5 de Janeiro de 1957.
Data e duração: O contrato foi assinado em

10 de outubro de 1957 e terá vigência de 10 de

outubro a 31 de dezembro do corrente ano
de 1957,
RESUMO DE TÊRMO DE CONTRATO

Resumo de têrmo de contrato celebrado entre
& Universidade do Ceará e o Médico JOSE
PÉRICLES MAIA CHAVES,
Representante da Universidade do Ceará —
Reitor Antônio Martins Filho.
Contratado — JOSE PÉRICLES MATA CHAVES
Punção e Verba — O contratado desempeCuMundo do Instrutor da 14 Cadetra de

— subconsiguação 1.1.05 — Salários de Contratados, do Orçamento da Universidade do Ceará,
aprovado pelo Conselho Universitário, em sessão
de 5 de janeiro de 1957 e publicado no “Diário
Oficial" do Estado, no dia 23 do mesmo mês

e ano.

Data e duração: O contrato fot a:sinado em

12 de novembro de 1957 e terá vigência de 1»
de novembro de 1957 a 31 de dezembro de 158.
RESUMO DE TÊRMO DE CONTRATO
Resumo do têrmo de Contrato celebrado
entre a Universidade do Ceará e o Médico
HAMILTON DOS SANTOS MONTEIRO.
Representante da Universidade do Ceará —
Reitor Antônio Martins Filho.
Contratado — HAMILTON DOS SANTOS
MONTEIRO.
Função e Verba — O contratado prestará
serviços eventuais junto ao Professor da Cadeira
de Histologia e Embriologia Geral, da Faculdade
de Medicina da Universidade do Ceará, com o
salário mensal de Cr$ 8.000,00, correndo a despesa por conta do inciso 06 — Faculdade de
Medicina — Verba 1.0.00 — Custeio — Consignasão 1.1.00 — Pessoal Civil — Subconsignação —
1,1.05 — Salários de Contratados, do Orçamento
da Universidade do Ceará, nprovado pelo Conselho Universitário, em sessão de 5 de Janeiro
de 1957 e publicado no “Diário Oficial” do Estado, no dia 23 do mesmo mês e ano.
Data e duração: O contrato fol assinado em
23 de março de 1957 e terá vigência de 1º de
março a 31 de dezembro do corrente ano de 1957.
RESUMO DE TÊRMO DE CONTRATO

Resumo do Têrmo de Contrato celebrado
entre a Universidade do Ceará e o Médico JOÃO
ELÍSIO DE HOLANDA.
Representante da Universidade do Ceará —

Vice-Reitor MANUEL ANTÔNIO DE ANDRADE

FURTADO.
Contratado — JOAO ELÍSIO DE HOLANDA.

Função e Verba — O contratado desempe-

nhará a função de Instrutor da Ondetra de Par

tologia Geral, da Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará, com o salário mensal de
C13 6.000,00 (seis mil cruzeiros), correndo a despesa por conta do inciso 06 — Faculdade de
Medicina — Verba 1.0.00 — Custeio — Consigna-

ção 1.0.00 — Pessoal Civil — Subconsignação —

1.1.05 — Salários de Contratados, do Orçamento
da Universidade do Ceará, aprovado pelo Couem

selho Universitário,

janeiro

sessão de 5 de

de 1957 e publicado no “Diário Oficial" do Estado, em 23 do mesmo mês e ano.
Data e duração —

em

19

de

agôsto

e

O contrato foi assinado

terá

vigência

de

primeiro

(1º) de agôsto a trinta e um (31) de dezembro

do corrente ano de 1957.

RESUMO DE TERMO DE CONTRATO

Resumo do têrmo de contrato celebrado entre a Universidade do Ceará

e

o

mês e ano.

Data e duração: O contrato foi assinado em
9 de dezembro de 1957 e terá vigência de 1º de
outubro de 1957 a 31 de dezembro de 1958.

Engenheiro-

Agrônomo JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA NETO.

Representante da Universidade do Ceará —

Reitor Antônio Martins Filho.
Contratado — JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA

NETO.
Função e Verba — O contratado desempenhará à função de Assistente da Cadeira de Desenho de Aguadas, Perspectiva e Sombras, da
Escola de Agronomia da Universidade do Ceará,
com O salário mensal de Cr$ 11.500,00, correndo
a despesa por conta do Inciso 02 — Escola de
Agronomia — Verba 1.0.00 — Custelo — Con-

slgnação 1.1.00 — Pessoal Civil, Subconsignação
1.1.05 — Salários de Contratados, do Orçamento
da Universidade do Ceará, aprovado pelo Conselho Universitário, em sessão de 5 de Janeiro
de 1057 e publicado no “Diário Oficial" do Estado, em 23 do mesmo mês e ano.
Data e duração: O contrato foi assinado em
9 de dezembro de 1957 e terá vigência de 1º de
outubro de 1957 n 31 de dezembro de 1958.

RESUMO DE TÊRMO DE CONTRATO
Resumo do têrmo do contrato celebrado entre

à Universidade do Cenrá e o Engenheiro-Agrônomo JAIME DO NASCIMENTO.
Representante da Universidade do Ceará —
Reitor Antônio Martins Filho.

Contratado — JAIME DO NASCIMENTO.
Função e Verba — O contratado desempenhará a função de Instrutor da Cadeira de
Zootecnia Especializada, da Escola de Agronomia desta Universidade, com o salário mensal
de Cr$ 6.000,00, correndo a despesa por conta
do Inciso 02 — Escola de Agronomia, 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
sessão de 5 de janeiro de 1957 e publicado no
“Dlário Oficial" do Estado, no dia 23 do mesmo

PORTARIAS
PORTARIA N.º 148, DE 18 DE AGOSTO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
e tendo em vista n Indicação da Diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia desta Universidade, constante de seu ofício nô 280, desta
data,
RESOLVE designar MURILO GUILHERME
DODT. Oficial Administrativo, padrão 1, do
Quadro Permanente do Ministério dn Educação e
Cultura (Universidade do Ceará), para exercer a
função gratificada de Secretário, FG-3, criada
para a mesma Faculdade de Farmácia e Odontologia pela Le! nº 1.254, de 4 de dezembro de
1950, e reclnssificada pelo Decreto nº 35.447, de
30-4-954.
(Reproduzida por incorreção)

ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

PORTARIA S/N., DE 27 DE SETEMBRO DE1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
de suas atribuições legais e estatutárias,
uso
no
o
RESOLVE prorrogar ou antecipar, durante
de
ço
servi
do
e
sidad
mês de setembro, por neces
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dos Santos

Jardineiro

28 31/12/57

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

PORTARIA S/N., DE 26 DE NOVEMBRO DE 1957
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO
CEARA, usando de suas atribuições legais é e-tututárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar, por necessidade do serviço, pelas horas que abaixo ind-ca,
durante o mês de novembro corrente, de acôrdo
com O artigo 145, item III, combinado com o
artigo 150, Item II, e seu respectivo parágrafo 2º,
ds Lei nº 1.711, de 28.10.52, o expediente dos servidores a seguir relacionados, todos da Divisão
do Pessoal:
Nome do Funcionário
Maria José Liberato Barroso
P. Filha
Vanda Passos da Mota Gentil
Nair Lima de Araújo
Arac! Fiúza Costa
Ana Gadelha Amora
Rosalba Cavalcante Chagas

Escrit. “E”
Esorlt.“E”
Escrito. “E”
Bibliot. “1º 20
Datilóg.“D” 20
Datilóg. “D” 20

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

PORTARIA 8/N., DE 28 DE NOVEMBRO DE1957

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO
CEARA, respondendo pelo expediente da Reito-

ria, no uso de suas atribuiçõe
s legais e estatu-

tários,
RESOLVE, prorrogar ou antecipar, duran
mês de novembro, por necessidade do serviço,te o
de
acórdo com o artigo 145, Item III, combinad
o
tom O artigo 150, Item 1, da Lei nº 1.711,
de
28
de outubro de 1952, o expediente
de
STELA PEIXOTO DE ALENCAR, Escriturár OLGA
io pa92

dião “E, lotado nesta Reitoria, arbitrando-lhe
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 30 DE NOVEMBRO DE1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE, de acôrdo com O art. 54, da Lel
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, conceder
férias regulamentares, relativas ao exercício de
1957, à MARIA JOSÉ BARTHOLO DE OLIVEIRA,
assistente de Administração referência 27, da
T.U.M.-P.P. do Departamento Administrativo
do Serviço Público, ora à disposição desta Reitora, 2 partir de 1º de dezembro do ano em
curso,
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

PORTARIA S/N., DE 2 DE DEZEMBRO DE 1957

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
tendo em vista o que consta do ofício nº 692,
desta dnta, do Diretor da Escola de Engenharia,
RESOLVE conceder a FRANCISCO NÉLSON
CHAVES, Professor contratado, da referida Escola, 7 (sete) diárias, de Org 500,00 (quinhentos
cruzeiros) cada, relativas ao período de 6 a 12 de
dezembro corrente, em que deverá permanecer o
mesmo Professor no Rio de Janeiro, tratando de
assuntos do Interêsse da mesma Escola, princiPeimente relacionados com a Cadeira de Materiais de Construção.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA S/N., DE 2 DE DEZEMBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,

no uso de suas atribulções legais e estatutárias,

RESOLVE prorrogar ou antecipar, por trinta
e nove (39) horas, durante o mês de NOVEMBRO
p. pússado, por necessidade do serviço, de acordo
com O art. 145, item III, combinado com O art.
150, item II da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952, O expediente de DARIO SILVA BRAYNER,
Atendente de Pessoal da T.N.E.T. da Universidade do Ceará, lotado nesta Reitoria.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Eeitor
PORTARIA S/N., DE 4 DE DEZEMBRO DE 1957

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legals e estatutárias,
RESOLVE, de acôrdo com o art. 84, da Let
no 1.711, de 28 de outubro de 1952, conceder 1érias regulamentares, relativas ao exercício de
1956, a MARIA LÍGIA DE PONTES BRÍGIDO
NUNES, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, padrão 1, desta Reitoria, a partir de 23
de dezembro de 1957.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA S/N., DE 4 DE DEZEMBRO DE 1957

no uso de suas atribuições legais e estat
utárias,
RESOLVE tornar sem efeito na Portaria
S/N., de 26 de novembro do corrente ano,
as
férias concedidas, durante o período
e 2 à
31/12/57, & RAIMUNDO VALTER DE CARVAL
HO
VELOSO, ocupante do cargo de Almoxarife,
padrão K, lotado nesta Reitoria, e determinar que
as nludidas férias sejam gozadas oportunament
e.

ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA S/N., DE 5 DE DEZEMBRO DE 1957

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar por 15 dias,
durante o mês de novembro de 1957, por necessidade do serviço, de acrdo com o artigo 145,
item II, combinado com o artigo 150, ítem 1, da
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, o expedlente de MARIA ALICE ALBUQUERQUE, Escriturário padrão “E”, lotado nesta Reitoria, arbitrando-lhe à gratificação à base de um têrço do
seu vencimento mensal.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,

no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar, durante os
meses de novembro e dezembro do corrente ano,
por necessidade do serviço de acórdo com o arfigo 145, item III, combinado com o artigo 150,

item 1, da Let nº 1.711, de 28-10-52, o expediente

de VALDEMAR MACIEL RIBEIRO, Servente da
TN.E.T. desta Universidade, lotado nesta Rettoria, arbitrando-lhe a gratificação de um têrço

] do seu salário mensal.

ANTONIO MARTINS FILHO
Reitor
| PORTARIA S/N., DE 4 DE DEZEMBRO DE 1957
]
a
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,

PORTARIA S/N., DE 5 DE DEZEMBRO DE 1957

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar por 17 dias,
durante o mês de novembro de 1957, por necessidade do serviço, de acôrdo com O artigo 145,
item XII, combinado com o artigo 150, item ,
da Let no 1.711, dé 28 de outubro de 1952, o
expediente de TERESINHA BARREIRA LIMAVERDE, Escriturário Padrão “E”, lotado nesta
Reitoria, arbitrando-lhe a gratificação À base de
um têrgo do seu vencimento mensal.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
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cipar do 2º Simpósio dos Proféssôres de Desenho

Técnico e Geometria Descritiva, na Universidade Rural.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA S/N., DE 13 DE DEZEMBRO DE 1957

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
tendo em vista o que consta do oficio nº n47,
desta data, do Diretor da Escola de Engenharia,
RESOLVE conceder a JOSÉ ARMANDO
FARIAS, Instrutor, Contratado, da referida Escola, dez (10) diárias, de Org 500,00 (quinhentos
cruzeiros) cada, relativas ao período de 13 a 22
de dezembro corrente, para participar do 20 Simpósio dos Professôres de Desenho Técnico e
Geometria Descritiva, da Universidade Rural.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

PORTARIA S/N., DE 19 DE DEZEMB
RO DE 1657

ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

e que pertenceu ao falecido presidente

Unhares e apresentar parecer sôbre sua
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O REITOR DA UNIVERSIDADE DO
CEARÁ,

no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE prorrogar ou antecipar, durante o

mês de dezembro, por necessidade do serviço, de
acórdo com O artigo 145, Item III,

combinado

com o artigo 150, item I, da Lei nº 1.711, de 28
de outubro de 1952, o expediente de CLAUDIONOR BRAGA, Motorista, Tarefeiro da T.N.E.T.

PORTARIA S/N., DE 20 DE DEZEMBRO DE 1957

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar, por 40
(quarenta) horas, durante o mês de dezembro
corrente, por necessidade do serviço, de acôrdo
com o art. 145, item III, combinado com o art.
150, item TI, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro
de 1952, o expediente de FRANCISCO MAMEDE
DE BRITO e JOSE EDMARD MOTA BARROS DE
OLIVEIRA, ocupantes, respectivamente, dos
cargos de Escriturário, padrão “E”, e Inspetor de
Alunos, padrão “E”, lotados nesta Reitoria.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

PORTARIA S/N., DE 20 DE DEZEMBRO DE 1957

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARA,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar, durante os

meses de novembro e dezembro, por r.ecessidade
do serviço de acôrdo com o artigo 145, item TI,
combinado com o artigo 150, item T, da Lei nº
Ill, de 28 de outubro de 1952, o expediente
de FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR,

para, no Rio
de Janetro, durante O período
de 20 a 27 do corTente, faver tma verificação no acervo da Bi-

PORTARIA S/N., DE 20 DE DEZEMBRO DE 1957

Ocupante do cargo de Arquivista, padrão
“E”,

lotado nesta Reitoria, arbitrando-Ine a gratiflcação de um têrço do seu vencimento.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

desta Universidade, lotado nesta Reitoria, grbi-

trando-lhe a gratificação de um têrço do seu
salário mensal.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

PORTARIA S/N., DE 20 DE DEZEMBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar, durante 0
mês de dezembro, por necessidade do serviço de
acórdo com o artigo 145, item II, combinado com
o artigo 150, item 1, da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, o expediente de JOSE FERREIRA
APOLINÁRIO, ocupante do cargo de Zelador,
padrão “D”, lotado nesta Reitoria, arbitrando-lhe
a gratificação de um têrço do seu vencimento
mensal.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

PORTARIA S/N., DE 23 DE DEZEMBRO DE 1957

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE prorrogar ou antecipar por necessidade do serviço, pelas horas que abaixo indica,
durante o mês de novembro último, de acôrdo
O
com o artigo 145, item III, combinado com
rafo
parág
ctivo
respe
seu
e
II,
Item
150,
o
artig
20 da Let nº 1.711, de 28-10-52, o expediente dos
a seguir relacionados, todos da Im-

servidores
prensa Universitária:

Nome do Funcionário
Francisco Façanha Sobrinho
Juarez da Cunha e Sousa
Francisco Lourival Fontenele
Francisco Ferreira da Mota
José Vidal de Araújo
Moisés Tzalas de Jesus
Antônio Vitoriano Pinheiro
Maria do Carmo Siiva
José Pinheiro Lima
Vitor Ademir S. de Albuquerque
Luís Mauro Façanha
Ursulina Mendes

Cargo
Linotipista
Linotipista
Impressor
AJ. Linot.

Trabalhad.
Mensageiro
Encadern.
Aux.encad.
Aux. impr.
Faxineiiro
AS. Linot.
Aux. acab.

sESBRSBEF

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
tendo em vista o que consta do ofício nº 738,
desta data, do Diretor da Escola de Engenharia,
RESOLVE conceder a PAULO AUGUSTO
CAMPOS DE MORAIS, Professor Contratado, da
referida Escola, dez (10) diárias, de Org 500,00.
(quinhentos cruzeiros) cada,relativas no período de 13 a 22 de dezembro corrente, para parti-

aquisição para o Departamento Jurídico da Bi
blioteca Central da Universidade do Ceará, sendo
arbitradas ao referido Professor 8 (olto) diárias
de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) cada, correndo a despesa respectiva pela dotação orçamentária própria.

E

PORTARIA S/N., DE 11 DE DEZEMBRO DE 1957

ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA S/N., DE 23 DE DEZEMBRO DE 1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar por neces
sidade do serviço, pelas horas que abaixo indica,
durante o mês de dezembro corrente, de acôrdo
com o artigo 145, item III, combinado com o
artigo 150, item II, e seu respectivo parágrafo 2º
da Le! nº 1.711 de 28 de outubro de 1952, 0 expediente dos servidores a seguir reiucionados,
todos da Imprensa Universitária:
Francisco Lourival Fontenele
José Vidal de Araújo
Vitor Aldemir Sales de Alduquerque
José Pinheiro Lima
Motsés Izalas de Jesus
Luís Mauro Façanha
Antônio Vitorlano Pinheiro
Maria do Carmo Silva
Francisco Façanha Sobrinho
Juarez da Cunha e Sousa
Francisco Ferreira da Mota
José Bernardino de Sousa
Roberto Monteiro Rodrigues
Martins
Ursuliná Mendes

Impressor
Trabalhador

Faxineiro

Impressor

Mensageiro

AJ Linotipista.
Encadernador
AusEncadern,
Linotipista
Linotipista
AS. Linotipista

AJ.Linotipista

Aux. Chapista
Aux. Acabam.

ANTONIO MARTINS FILHO
Reitor
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PORTARIA S/N., DE 26 DE DEZEMBRO DE19

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar ou antecipar, durante O
mês de dezembro por necessidade do serviço de
acórdo com artigo 145, item III, combinado com
o artigo 150, item 1, da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, o expediente de OLGA STELA
PEIXOTO DE ALENCAR e TERESINHA BARREIRA LIMAVERDE,Escriturários, padrão “E”, lotados nesta Reitoria, arbitrando-lhes a gratíficacão de um têrço de seus respectivos salários
mensais.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

Universidade, lotado nesta Reitoria, a partir do
2 de janeiro de 1958.

Reitor

PORTARIA S/N., DE 31 DE DEZEMBRO DE1957

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CHARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE prorrogar ou antecipar, por dez

(10) horas, durante o mês de dezembro corrente,

por necessidade do serviço, de acórdo com art,
145, item III, combinado com O art. 150, item
IX, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952,
expediente

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE prorrogar por 15 dias, durante o
mês de dezembro corrente, por necessidade do
serviço, de acórdo com o artigo 145, item II,
combinado com O artigo 150, tem 1, da Lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952, o expediente de
JOÃO LÁZARO DE FIGUEIREDO e EMÍLIA
CANDIDO DA SILVA, ocupantes, respecttvamente, dos cargos de Desenhista “I* e Datilógr
ato
“D", lotados nesta Reitoria, arbitrando-lhes

ANFÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

de

ROSALBA

CAVALCANTE

CHAGAS e ARACI FIÚZA COSTA,

ocupantes,

respectivamente, dos cargos de Datilógrato, pa-|
drão

PORTARIA S/N., DE 28 DE DEZEMBRO DE1957

outubro

ANTÔNIO MARTINS FILHO

o

“D”

e

Bibliotecário,

padrão “TI”, lotados

nesta Reitoria.

ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor
PORTARIA S/N., DE 31 DE DEZEMBRO DE1957
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ,

no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE designar ALMERI CORDEIRO
LIMA, Datilógrato “D”, desta Universidade, para
tratar, na cidade do Crato, durante o período de
1º de Janeiro a 10 de fevereiro de 1958, de inteTêsses desta Universidade junto ao Instituto de
Ensino Superior do Oarirl, fazendo jus à ajuda
de custo correspondente a um (1) mês de venCimentos, nos têrmos do art. 132, da Let nº
1.711, de 28 de outubro de 1952.
ANTÔNIO MARTINS FILHO
Reitor

PORTARIA S/N., DE 30 DE DEZ
EMBRO DE 1957

com o art. 88, item 1, da Let nº 1,711, de 28 de
de

1952,

a

LUIS

ALVES DA SILVA,

Trabalhador, referência “17”, da Escola de Agronomia desta Universidade, — Proc. 4448/57.
Em 13-11-57

Concedendo 20 dias de licença, para tratamento de saúde, a partir de 1º-11-57, de acôrdo
com o art. 88, item 1, da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, a JOSE DE SOUSA LIMA, Trabalhador referência “17”, da T.N.E.M. da Escoja de Agronomia desta Universidade. Proc. nº
4684/57.

Concedendo 60 dias de licença, em prorrogação, para tratamento de saúde, de acórdo com O
art. 88, item 1, combinado com o art. 93, da
Let nº 1,711, de 28 de outubro de 1952, a TERESINHA DE JESUS LANDIM, Datilógrafo, padrão “D", do Quadro Permanente do Ministério
da Educação e Cultura (Universidade do Ceará),
lotada nesta Reitoria, no período de 22-10-57 a
20-12-57. Proc. nº 4681/57.

Concedendo 120 dias de licença, a partir de
31 de outubro último, para tratamento de saúde,
de acôrdo com o art. 88; item 1, da Let nº 1.711,
ALENde 28 de outubro de 1952, à EUNIRE DE
do
“E”
o
padrã
,
urário
Escrit
CAR ARAÚJO,
ção
Educa
da
ério
Minist
do
nente
Quadro Perma
nesta
e Cultura (Universidade do Ceará), lotada
Reitoria. Proc. nº 4654/57.
Em 14-11-57

trataConcedendo 30 dias de licença, para
do
ncór
de
57,
mento de satide, a partir de 1-11de
28
de
,
1.711
com o art. 88, item 1, da Let nº
TOS, TraO GOMES BAS
outubro de 1952, a JOÃ

DESPACHOS DO REITOR
da tunção
96

CABRAL VIANA, ocupante

de Jardineiro, da T.N.ET.

desta

Em 6-11-87

Concedendo 15 dias de licença, a partir de

31-10-57, pnra tratamento de saúde, de acórdo

Escola de Agronodalhador, referência “17”, da

mia desta Universidade. Proc. nº 4710/57.
Em 19-11-57

para trataConcedendo 15 dias de licença,
em promo
,
1-57
16-1
de
ir
mento de satide a part

gação, de acôrdo com o art. 88, item 1, combinado com o art. 93, da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, a LUÍS ALVES DA SILVA, Trabalhador, ref, “17”, da Escola de Agronomia
desta Universidade. Proc. nº 4762/57.
Em 20-11-57
Concedendo 15 dias de licença, para tratamento de saúde, a partir de 18 do corrente, de
acôrdo com o artigo 88, item 1, da Let no 1.711,
de 28 de outubro de 1952, a MARIA LÚCIA
BARBOSA DA JUSTA, Datllógrato, “D”, do Quaadro Permanente do Ministério da Educação e
Cultura (Universidade do Ceará) lotada nesta
Reitoria, Proc. nº 4801/57.
Em 21-11-57
Concedendo 20 dias de licença, a partir do
dia 7 do 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 ANTÔNIO SEVERIANO
BARROS, Desenhista, padrão “I”, lotado nesta
Reitoria. Proc. nº 4829/57.
Em 30-11-57

Concedendo licença, de ncôrdo com o art.
107, da Lei nº 1.711, de 28-10-52, a MIRIAN PINHEIRO DE SOUSA, ocupante da função de
Instrutor, Contratado, da Faculdade de Farmácia
e Odontologia, desta Universidade, devendo a
18-11-57 e terminar
mesma licença ter início
em 31-12:57, quando se encerra o prazo da vigência do seu contrato com esta Universidade.
Proc, nº 4826/57.
Em 2-12-57

Concedendo vinte (20) dias de licença, a
partir de 26-11-57 & 18-12-57, em prorrogação,
art.
para tratamento de satide, de acórdo com Lei
nº
da
93
art.
o
com
88, ttem 1, combinado
DE
JOSE
a
1952,
de
ro
outub
1.11, de 28 de
“17”, da
SOUSA LIMA, Trabalhador, referência
27

Escola
de Agronomia desta Universidade. Proo.
5000/57.

do Ceará, de acórdo com o art. 107, da Lei nº
1.711, de 28-10-52. Proc. nº 5126/57.

Conoedendo quinze (15) dias de licença &
partir de 27-11-57, em prorrogação, para tratamento de saúde, de acôrdo com o art. 88, Item
1, combinado com o art. 93 da Lel nº 1.711, de
28 de outubro de 1952, a ANTÔNIO SEVERIANO
BARROS, Desenhista I, do Quadro Permanente
do Ministério da Educação e Cultura (Universidade do Ceará), lotado nesta Reitoria. Proo. nº
5091/57.

Em 7-12-57

Abonando as faltas dadas «o serviço, no período de 18 » 23 do mês de novembro p. passado do corrente ano, pelo funcionário ALCIMOR.
AGUIAR ROCHA, Arquivista, padrão “E”, de
acórdo com O art. 158, parágrafo único da Lei
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. Proc. nº
4893/57.
Em 4-12-57

Concedendo trinta (30) dias de licença, no
período de 5-11-57 a 4-12-57, para tratamento de
saúde, de ncôrdo com O art. 88, item 1, da Let
nº 1.711, de 28 de outubro de 1652, a JOAO
RAIMUNDO DA SILVA, Trabalhador, ref. “17”,
da Escola de Agronomia desta Universidade.
Proc. nº 5081/8577

Em 6-12-57

Concedendo dez (10) dias de licença, para
tratamento de saúde, em prorrogação, durante
O período de 1º-12-57 a 10-12-57, de acôrdo com
O art. 88, item T, combinado com O art. 93, da
Let nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, a LUIS
ALVES DA SILVA, Trabalhador, referência “17”
da Escola de Agronomia desta Universidade.
Proc. nº 5115/57.

Concedendo cento e vinte (120) dias de 11cença, durante o período de 23-11-57 a 22-3-58
,
€ MARIA ANAÍDE ESPÍNDOLA FREIRE, Escrilotado na Reitoria da Universidade

o período de 9-12-57 a 18-12-57. Proc.
5439/57.

Abonando as faltas dadas ao serviço, nos dias

16, 19, 21, 23 e 26 de novembro p. passado, do
corrente ano pela funcionária

MARIA ISOLDA

MONTENEGRO CASTELO BRANCO, Datilógrato,
padrão “D”, de acórdo com O art. 158, parágrato
único, da

4980/57.

tratamento de saúde, de acôrdo com o art. 88,
item 1, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952, à MARIA HILDA DO NASCIMENTO, Enfermeira, da T.N.E.T. desta Universidade, durante

Lei

nº

1.711,

de 28-10-52.

Proc.

nº

funcionário LUCIANO MOTA GASPAR, Datilógrafo “D”, de acôrdo com O art. 158, parágrafo
único da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.

Proc. nº 4834/57.

Em 18-12-57

Em 12-12-57
Concedendo quarenta e cinco (45) dias de 1icença, durante o período de 17-11-57 a 31-12-57,
para tratamento de saúde, em prorrogação, de
acórdo com o art. 88, Item 1, combinado com o
art. 93 da Lei nº 1.711, de 28-10-52, n EULÁLIA
MARTINS CARNEIRO,Instrutor, Contratado, da
Faculdade de Medicina desta Universidade.
Proc, nº 5182/57.
Em 13-12-57
Concedendo vinte (20) dias de licença, para

tratamento de saúde, durante

Abonando as faltas dadas no serviço,
nos dias
16, 18, 19 e 20 de novembro do corrente ano, pelo

o

período

de

9-12-57 à 28-12-57, de acôrdo com o art. 88, item
1, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, a
CLODOMIR TEÓFILO GIRÃO, Oficial Administrativo “I”, do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Gultura (Universidade do
Ceará) lotado na Escola de Engenharia desta
Universidade. Proc. nº 5358/57.
Em 17-12-57

Concedendo dez (10) dias de licença para
tratamento de saúde, de acôrdo com o art. 88,
item T, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952, a LUCIANO MOTA GASPAR, Datilógrato,
“Dr, lotado na Reitoria da Universidade do
Ceará, durante o período de 11-12-57 a 20-12-57.

Proc. nº 5438/57.

Concedendo dez (10) dias de licença para

Abonando as faltas dadas ao serviço no período de 18 a 29 de novembro p. passado e de
2 u 7 do corrente mês, pelo funcionário JOSE

EDMARD MOTA BARROS DE OLIVEIRA, Inspetor de Alunos,
de acôrdo com O art, 158,
parágrato único da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. Proc. nº 5181/57,
Em 19-12-57

Concedendo trinta (30) dias de licença, durante o período de 17-12-57 a 15-1-58, para tratamento de saúde, de acôrdo com o art. 88, item
1, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, &
INES SÍLVIA BRAGA TEIXEIRA, Escriturário
“Eº, do Quadro Permanente do Ministério da
Educação e Cultura (Universidade do Ceará) lotado na Faculdade de Farmácia e Odontologia
desta Universidade. Proc. nº 5490/57.
Em 18-12-57

Concedendooito (8) dias de licença, durante
o período de 9 a 16 do corrente mês, de acôrdo
com o art. 153, ftem I, à FRANCISCO FERREIRA DA MOTA, Ajudante de Linotipista lotado
na Imprensa Universitária, desta Universidade.

Proc. nº 5534/57.

Em 23-12-57

Abonando as faltas dadas no serviço, no pe-

rodo de 2 à 6 de dezembro corrente, pelo funclonário FRANCISCO MAMEDE DE BRITO, Escriturário “E”, de acórdo com O art. 158, parágrafo único da Lei nº 1,711 de 28 de outubro de
1952. Proc. nº 5611/57.
Concedendo cem (100) dias de licença para
tratamento de saúde, em prorrogação, durante O
periodo de 15-11-57 « 22-2-58 a JOSÉ FRANCISCO
ALVES, Trabalhador, ret. “17”, da Escola de
Agronomia desta Universidade, de acórdo com o
art. 88, item 1, combinado com o art. 93, da Let
nº 1.711 de 28 de outubro de 1952. Proc. nº
5568/57.
Concedendo cento e oitenta (180) dias de 11cença para tratamento de saúde, em prorrogação,
durante o período de 25-11-57 a 23-5-58 a FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, Servente, ref.
“21”, da Escola de Agronomia desta Universidade, de acórdo com o art. 88, Item 1, combinado
com o art. 93, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro
de 1952. Proc. nº 5567/57.
Concedendo trinta (30) dias de licença, durante o período de 12-12-57 a 10-1-58, para tratamento de saúde, em prorrogação, de ncôrdo
com o art. 88, item I, combinado com O art. 93,
da Lei nº 1.711 de 28 de outubro de 1952, a
MARLENE
MOÉSIA FERREIRA, Datilógrato,
“p”, do Quadro Permanente do Ministério da
Educação e Cultura (Universidade do Ceará) lotada na Faculdade de Medicina desta Universidade. Proc. nº 5684/57.

Concedendo trinta (30) dias de Mcença, em
prorrogação, durante o período de 17-11-57 a
16-12-57, de acórdo com art. 88, item 1, combtnado com o art. 99, da Let nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, à LAURO CHAGAS DE OLIVEIRA, Trabalhador, ref. “17”, da Escola de
Agronomia desta Universidade. Proc. nº 5564/57.
Concedendo oito (8) dias de licença, para
tratamento de satide, durante o período de
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19-12-57 a 20-12-57, à MIGUEL ARCANJO DE
MARIA COSTA, Impressor, da T.N.E.0. da Imprensa Universitária desta Universidade, de
acórdo com O art. 88, item I, da Lei nº 1.711,
de 28 de outubro de 1952. Proc. nº 5596/57.
Concedendo trinta (30) dias de licença para
tratamento de saúde, durante o período de
8-12-57 à 6-1-58 a JOSÉ PINHEIRO MACHADO,
Continuo, Ref. “17”, da Escola de Agronomia
desta Universidade, de acórdo com o art, 88,
item 1, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Proc. nº 5597/57.
Abonando as faltas dadas ao serviço nos dias
18, 19, 20 e 21 de novembro p. passado do corrente ano, pelo funcionário FRANCISCO MAMEDE DE BRITO, Escriturário “E”, de acórdo
com 0 art. 158, parágrafo único da Lel nº 1.711
de 28 de outubro de 1952. Proc. nº 5651/57.

Em 26-12-57
Abonandoas faltas dadas ao serviço, nos dias
4,5 e 6 de dezembro do corrente ano, pelo funciomário LUCIANO MOTA GASPAR, Datilógrato
“D", de acôrdo com O art. 158, parágrato único,
da Let nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. Proc.
no 5852/57.
Em 30: 2-57

Prorrogando, ex-officio, por sessenta dias, o
prazo para que Juturna Ataíde Pinheiro, Lúcia
Fabrício Duarte, José Paulino Galvão, Francisco
Lima de Sousa, Antônio Raimundo Alcântara,
Luís Rabelo Braga, Assis Vieira de Oliveira,
Valdemar Maciel Ribeiro, Raimundo Queirós
Bernardino, Octima Ribeiro de Sousa, Jundiaí
Moreira Guedes, Raimundo Mesquita Lopes e
Ralmundo Falcão Costa, nomeados por decreto
Coletivo do Exmº. Sr. Presidente da República,
Publicado no Diário Oficial da União, de 29 de
novembro de 1957, para exercerem,
respectivi-

mente, Os cargos de Escriturário “E”, Inspetor
de
Alunos
Inspetor de Alunos “E”, Zelador
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“pr, Zelador “D”, Zelador “D”, Zelador “D”, Ze-

Inspetor de Alunos “E”, Zelador “D”,
tador
Zelador “D", Zelador “D”, Zelador “D", do Quadro Permanente do Ministério da Educação e
Cultura (Universidade do Geará), tomem posse
dos referidos cargos. Proc. nº 5878/57.
Em 30-12-57

Concedendo (5) cinco dias de licença, para
tratamento de saúde, em prorrogação, durante o
período de 27-12-57 a 31-12-57, a MARIA HILDA
DO NASCIMENTO, Enfermeira da T.N.E.T.
desta Universidade, de acôrdo com O art. 88,
item 1, combinado com o art. 93 da Let nº 1.711
de 28 de outubro de 1952. Proc. nº 5865/57.
Concedendo sessenta (60) dias de licença,
para tratamento de saúde, durante o período de
27-12-57 a 24-2-58, à SÔNIA CALDAS CAVALCANTI DE ARAUJO, Datilógrato, padrão “D”, do
Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Cultura, desta Universidade, lotado nesta Reltoria, de acôrdo com o art. 88, item I, da Let
nº 1.711 de 28 de outubro de 1952. Proc. nº
5864/57.
Concedendo sessenta (60) dias de licença
para tratamento de saúde, em prorrogação, de
acôrdo com o art. 88, item 1, combinado com o
art. 93, da Lei nº 1.711 de 28-10-52, a JOSÉ
LOURENÇO LUCIANO, Serviçal, ret, “17”, da
Escola de Agronomia desta Universidade, durante
O período de 21-11-57 a 19-10-58. Proc. nº
5566/57.

DESPACHOS DO VICE-REITOR
Em 28-11-:

Concedendo sessenta (60) dias de licença
para tratamento de saúide, em prorrogação, a
FRANCISCO FREIRE SOBRINHO, Trabalhador,
referência “17da Escola de Agronomia desta
Universidade, durante o período de 14-10-57
a

12-12-57, nos têrmos do art. 88, item 1, combinado com O art. 93, da Lel nº 1.711 de 28 de outubro de 1952. Proc. nº 4936/57.
Concedendo trinta (30) dias de licença para
tratamento de saúde, de acôrdo com o art. 88,
item 1, combinado com o art. 93 da Let nº 1.711,
de 28 de outubro de 1952, em prorrogação, a JOSE
ALBERTO MAGALHÃES BASTOS, Assistente, referência 27 da Escola de Agronomia desta Universidade, durante o período de 13-10-57 a
11-11-57, Proc. nº 4934/57,
Concedendo sessenta (60) dias de licença
para tratamento de saúde, em prorrogação, de
5-10-57 a 4-12-57, nos têrmos do art. 88, item
1, combinado com o art. 93, da Lei nº 1.711, de
28-10-52, a SIGISNANDO BORGES DA SILVA,
Trabalhador, referência “17” da Escola de Agronomia desta Universidade, Proc. nº 4993/57.
Concedendo quarenta e cinco (45) dias de
licença, para tratamento de saúde, em prorroga-.
ção, de acórdo com o art. 88, item 1, combinado
com o art. 93, da Lei nº 1.711, de 28-10-52, a
FRANCISCO GALDINO DA SILVA FILHO, Trabalhador, referência “17”, da Escola de Agronomia desta Universidade, durante o período de.
28-9-57 a 11-11-57. Próc. nº 4932/57.

Concedendo trinta (30) dias de licença para
tratamento de saúde, em prorrogação, de acôrdo
com O art. 88, item I, combinado com o art. 93,
da Lei nº 1.711 de 28-10-52, a JOSE LOURENÇO
LUCIANO, Serviçal, referência “17” da Escola de
Agronomia desta Universidade, durante o periodo de 22-10-57 a 20-11-57. Proc. nº 4931/57.

Concedendo trinta (30) dias de lcença para
tratamento de saúde, em prorrogação, de acôrdo
com o art. 88, item 1, combinado com o art. 93
da Lei nº 1.711, de 28-10-52, a JOSÉ MENEZES
DANIEL, Servente, referência “18”, da Escola de
Agronomia desta Universidade, durante o periodo de 10-11-57 a 9-12-57. Proc. nº 4930/57.

Concedendo quarenta e cinco (45) dias de

licença para tratamento de saúde, em prorrogasão, de acórdo com o art. 88, item 1, combinado
com o art. 93, da Lei nº 1.711, de 28-10-52, a
LAURO CHAGAS DE OLIVEIRA, Trabalhador,
referência “17”, da Escola de Agronomia desta
Universidade, durante o período de 3-10-57 a
16-11-57. Proc. nº 4927/57.
Concedendotrinta (30) dias de licença, para
tratamento de saúde, em prorrogação, de acôrdo
com art. 88, item I, combinado com o art. 93,
da Lei nº 1.711, de 28-10-52, a FRANCISCO
JULIÃO FILHO, Trabalhador, referência “17”, da
Escola de Agronomia desta Universidade, durante
o período de 30-10-57 a 28-11-57. Proc. nº
ag29/57.
Concedendo doze (12) dias de licença, para
tratamento de saúde, a GERARDO PEREIRA
REBOUÇAS, Ttrabalhador, referência 17, da Escola de Agronomia desta Universidade a partir
de 8-10-57, de acórdo com o art. 88, item T, da
Lei nº 1.711, de 28-10-52. Proc. nº 4996/57.

Concedendo sete (7) dias de licença para
tratamento de saúde, em prorrogação, de acórdo
com o art. 88, item I, combinado com o art. 93,
da Lei nº 1.711, de 8-10-52, a GERARDO PEREIRA REBOUÇAS, Trabalhador, referência “17”,
da Escola de Agronomia desta Universidade, de
20-10-57 a 26-10-57. Proc. nº 4928/57.
Em 29-11-57
Concedendo dez (10) dins de licença para
EIRO DE
tratamento de saúde, a JOSÉ PINH
Uniensa
LIMA, Auxiliar de Impressor, da Impr
art.
o
com
o
acórd
versitária desta Reitoria, de
r
parti
a
-52,
28-10
de
88, item 1, dn Lei n 1.711,
57.
4971/
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de 25-11-57. Proc.
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