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em realidade; e, para não alongar aenumeração; « recente Opera-

ção Nordeste, acenando à esta região martirizada com melhores
dias num futuro que não está longe.

Em que pese; todavia, a importância incalculável de tão felizes
iniciativas, elas nada mais são que simples instrumentos em rela-
ção aquela mudança de atitude que se operou — meras partes no
Todo enja resultante final é a plena consciência do desenvolvi.
mento, expressa num renascer de antigas esperanças que se

haviam perdido na voragem do desânimo e da descrença, Porque
reencontrou a fé nos destinos do Brasil, e compreende todo o

alcance dos planos postos em execução, o povo brasileiro foi
capaz de suportar galhardamente os grandes sacrifícios que dai
decorrem, certo como está de que sôbre as privações de hoje se
essentará amanhã a grandeza da Pátria comum.

Por tôdas estas razões, Senhor Presidente, o título de Doutor
Honoris-Causa que hoje se lhe confere, longe de ser uma expressão
de mero formalismo, constitui o reconhecimento público do
muito que já lhe devemos todos os brasileiros, para os quais é
Vossa Excelência o unténtico Doutor do Desenvolvimento
Nacional.
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Reitor aa Universidade do Ceará

 

  
 

ITA DO EMBAIXADOR

Mr. John Moors Cabot, Embaixador dos
U » recebe os cumprimentos do Reitor N
Filho, por ocasiãode sua visita à Universidade do Ceará
  

 



 



lo Salvador Rebouças de Sousa Melo, represen-

II — Colação de grau; IV — Discurso

da Faculdade de Farmácia e Odon-

tologia, representando o Corpo Docente da Universidade; V—

Discurso do Magnífico Reitor Antônio Martins Filho; VI — En-

cerramento. Hino Nacional Brasileiro.

do agronomandi

tante dos graduandos;

do Professor Otávio Lôbo,

PROFESSOR ANTÔNIO MARTINS FILHO PRESENTE AO

CONGRESSO BRASILEIRO DE MUNICÍPIOS

Integrando a representação cearense ao Congresso Brasileiro

de Municípios, da qual foi eleito Presidente de Honra, viajou

para o Recife, onde se realizou o importante certame municipalis-

ta, o Professor Antônio Martins Filho, Magnífico Reitor da Uni-

versidade do Ceará. Na capital pernambucana, participou o

Reitor Martins Filho da solenidade de instalação do Congresso,

tendo tomado parte em algumas das principais reuniões plená-

rias do referido conclave.

JORNALISTA CARIOCA FALA DA UNIVERSIDADE DO

CEARÁ

O jornalista Victor do Espírito Santo, nome dos mais conhe-
cidos da imprensa do País, publicou, recentemente, em presti-
gioso órgão noticioso do Rio de Janeiro, o artigo que abaixo

transcrevemos:
“Rio — Sem conhecer pessoalmente o Reitor Antônio Martins

Filho, da Universidade do Ceará, sem conhecer a sua obra por-
tentosa senão através de informações insuspeitas e de publicações
chegadas às minhas mãos,tive a oportunidade de escrever sôbre
à suaatividade, afirmando,então, que havia no Brasil, na direção
de duas Universidades, Reitores que não eram apenas Magníficos
Reitores, mas Reitores magníficos. Estes eram Antônio Martins
o e Edgard do Rêgo Santos, da Bahia. Ambos seriam magní-
icos em qualquer Reitoria do Mundo.
Àesseapoia a fim de participar das Comemorações
EA É s Beviláqua. Há 11 anos que não via Fortale-

»

À

transformação que constatei na Capital cearense é assom-
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SOLENIDADEDE COLAÇÃODE GRAU

 

Presentes tódas
meira vez no Ceará uma Solenidade Unica de Cola

 

scolas e Faculdades, realizou-se pela pri-
ão de Grau

 



 



na sede do Departamento de Educação e Cultura da

o A s Eds

ri com a presença de grande número de professôres, jor

nalistas e escritores cearenses. Integram a C.E.F. osa

Manuel Eduardo Pinheiro Campos, Artur Eduardo Benevii ese

Florival Seraine, estudiosos de reconhecido mérito na matéria.

Durante a reunião de instalação foram tratados assuntos relativos

o funcionamento da Comissão, tendo sido tomadas as providên-

cias necessárias à elaboração de um planejamento diretor, objetivo

e dinâmico.

SEMINÁRIO UNIVERSIDADE — INDUSTRIA

No dia 12 de novembro, no Hotel Quitandinha, teve início

o Seminário Universidade-Indústria, organizado com o fim de

debater problemas da formação do elemento humano indispen-

sável ao progresso industrial. Participaram dêsse seminário o
Magnífico Reitor Antônio Martins Filho, o Prof. Dario Soares,
Diretor do Instituto de Tecnologia Rural, o Prof. Mateus Ventura,

Diretor do Instituto de Química e Tecnologia, e outros mais
professôres de todos os quadrantes do Brasil. Tomaram parte,
também, nesse conclave, Congregações classistas, Institutos tecno-

lógicos e as mais diversas instituições como a COSUPI, o BNDE,
o SENAI, o SESI, etc. Coube ao Centro Nacional de Produtivi-
dade na Indústria (CEMPI) a tarefa de concretizar a reunião,
cujos primeiros entendimentos foram efetuados entre a Confe-
deração Nacional de Indústrias, Ministério da Educação e Cultura
e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. O temário
do Seminário Universidade-Indústria teve a seguinte ordem:
1 — Organização de programas conjuntos de pesquisas entre
Universidades, Institutos de Pesquisas e Emprêsas; relator: Prof.
Silvio Fróes de Abreu. 2 — Como poderão a COSUPI, o BNDE,
a CAPESe as emprêsas ajudar as Escolas de Administração, de
Economia e de Engenharia, a ampliar a sua capacidade de for-
mação de administradores, gerentes, economistas, engenheiros e
químicos em cursos regulares de longa duração e de preparação
acelerada; relatores; Professóres Frederico Rangel, Paulo Sá,Ernesto Oliveira, Faria Góes e Jesus Belo Galvão. 3 — Como
estabelecer sistemas de articulação entre escolas superiores e detécnicosde nível médio e as emprêsas, visando ao treinamento de

“1%  
A PALAVRA DOS GRADUANDOS

Representandoos concludentes, falou o agronomando Salvador
Rebi de Sousa Melo. O ff) ainda a mesa que

a por altas autoridades civis
Conselho Universitário 





presentes, O Governador do Estado, Dr. Parsifal Barroso, altas ;

duais e municipais e computável massa humana, j

autoridades esta s a a

Com a criação da Faculdade de Filosofia do Crato, o Magnífico

Reitor Antônio Martins Filho inaugura uma nova fase de ensino

minadora de outros
naregião caririense, sendo essa a sementeger ,

movimentos criadores de Escolas Superiores. Fundada sob os

melhores auspícios, à Faculdade de Filosofia do Crato irá corres:

ponder, sem dúvida, ao espírito de expansão cultural da Universi-

dade do Ceará. A escolha do Professor José Newton Alves de

Sousa, para a sua direção, constitui uma garantia para a consoli-

dação da mais jovem Faculdade do Ceará, nascida em pleno

coração do Cariri.

UNIVERSIDADE COLABORA NA CONSTRUÇÃO DA CASA

DO UNIVERSITÁRIO

A União Estadual dos Estudantes desfechou, em princípios de

novembro, movimentada campanha no sentido de angariar

fundos para a construção da “Casa do Universitário Cearense”,

que se destina a abrigar estudantes de nossas escolas superiores
que não possuam residência na cidade de Fortaleza. Compreen-
dendo o alcance da iniciativa, o Professor Antônio Martins Filho,
Magnífico Reitor da Universidade do Ceará, pronunciou-se in-
teiramente favorável ao movimento, pondo à disposição dos idea-
lizadores da obra ponderáveis recursos que possibilitarão um an-
damento mais rápido nos trabalhos de construção daquele centro
assistencial. Manifestando seu entusiasmo e exaltando a alta
significação do cometimento, por todos os títulos elogiáveis, o
Reitor Martins Filho reiterou seu incondicional apoio a tôdas as
iniciativas que visem ao beneficiamento da numerosa classe
universitária.

 

 

DIA DA MUSICA

A Orquestra Sinfônica Henrique Jorge
participou da noitada artística em
que se comemorou o Dia da Música

INSTITUTO DE MATEMÁTICA PROM( CUR:
DE EXTENSÃO Ro o

A convite do Instituto Cearense de M$ áti
A do atemática bauspícios da Reitoria da Universidade do Ceará, veio a Fortaleza,na primeira quinzena do mês de novembro, o Professor Luís
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to do nível de educação musical da numerosa
para o melhoramen

ciasse universitária e do povo em geral.

FACULDADE DE FILOSOFIA DO CRATO

A propósito da fundação da Faculdade de Filosofia do

Crato, o jornalista Epitácio Cruz escreveu o seguinte artigo,

publicado no Correio do Ceará: , .

“Quando o Reitor da Universidade do Ceará anunciou o seu

empenho de instalar, na cidade do Crato, uma Faculdade de

Filosofia, com o objetivo de ampliar o círculo de atividades da

instituição que muito bem dirige e atender aos insistentes pe-

didos que sempre lhe encaminhou a elite intelectual da região

do Cariri, logo ao encontro de sua iniciativa meritória e ainda

em estado de gestação correram as opiniões mais desencontra-

das. Louvores se elevaram ao gesto do Magnífico pela opor-
tunidade de ser dado mais um passo em favor da instrução su-
perior no Ceará. Vozes outras, procurando imprimir mudanças

nos planos arquitetados, pregaram a necessidade de funcio-
namento de faculdades, cujos meios e fins estivessem intimamen-

te ligados às atuais condições econômicas da zona sul do Estado.
Tais reservas ao gesto do professor Martins Filho deixaram de
atentar, entretanto, para as conveniências da Universidade do

Ceará que, ao lado do seu esfôrço pelo desenvolvimento do
ensino superior no Ceará, sente-se prêsa às limitações orçamen-

tárias e cujos gestos obedecem ao equilíbrio de uma receita, su-

gada por todos os setores controlados pela administração edifi-
cante e construtiva da nossa Reitoria, Com recursos contados e
medidos, submetidos a um regime de parcimônia indispensável à
boa marcha de sua missão educacional, não poderia a Universi-
dade do Ceará, ainda vivendo aquéle período de arrumação da
casa, patrocinar a instalação de faculdades nointerior, que exigem
aparelhamento dispendioso e sem o qual o seu funcionamento
se tornaria deficiente, precário e até ridículo. Por outro lado,
alémde maiseconômica no seu período de instalação, a Faculdade

ogegia ae fra inatorenasmaia E de É: Cariri, Pode-se até admiti-la como
Deicifio prescindível, de vez que aseu cargo ficará a

Preparar professôres hábeis ao exercício do

  do Conservatório

as peças clássicas,gi
de Hendel 





ibi et, a cargo dos estudantes do Colégio São João e

ioasparaninfo, falou o Prof. Lauro Oliveira

Lima, tendo também feito uso da palavra o Magnífico Reitor

Antônio Martins Filho, fazendo, em seguida, a entrega simbólica

doscertificados de conclusão de curso.

RADIOAMADORES TRANSMITEM PROGRAMA SOBRE
CLÓVIS BEVILAQUA

Dando prosseguimento às comemorações do “Dia do Radioama-
dor”, a Inspetoria Estadual da LABRE promoveu, sob os auspi-
cios da Universidade do Ceará, o mais notável feito radiamado-

rístico dêsses últimos tempos — o Conteste Clóvis Beviláqua. Em
QSOs em tôdas as faixas, estêve a estação oficial da Liga Cearense
— PY7AAC — simultâneamente transmitindo os seus chamados
para Conteste Clóvis Beviláqua nas bandas de 10,15,20,40 e 80
metros, durante astrinta e quatro horas de duração do certame.
Como resultado dêste significativo trabalho dos radioamadores
cearenses, conseguiu a PYTAACentrar em contacto com estações
do Brasil, por tôdas as suas Regiões, e num memorável feito
entrar em contacto com grande número de estações dos cinco
continentes. Assim, numa propaganda inédita, o nome e a obra
de Clóvis Beviláqua foram levados aos seguintes países: Nova
Zelândia, Austrália — para a Oceania; Alemanha, Holanda,
França, Itália, Espanha, Inglaterra, Polônia, Bélgica e Suiça —
para a Europa; Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru,
Equador, Guatemala, Honduras, Canadá e Estados Unidos —
para as Américas; Angola, Rodésia do Norte, Rodésia do Sul,
Congo Belga, Moçambique e União Sul-Africana — para aAfrica; e, finalmente o Japão — para a Ásia.

ENCERRADAS AS INSCRIÇÕES PARA OS PRÊMIOSLITERÁRIOS

Encerraram-se oficialmente a 31 de dezembro,dispositivo regimental, as inscri
Universidade do Ceará”,
-se grande afluxo de cand;

de acôrdo com
ções para os “Prêmios Literários

em 1959. No ano anterior verificou-
idatos aos diversos gêneros, o que jus-
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EXPOSIÇÃO DE REMBRANDT

  

     Embaixada asil, procede à
abertura o! o:

 

ções de quadros de Rembrandt

 





FUNCIONÁRIOS CONCLUEM CURSO DE BIBLIOGRAFIA

Beneficiados com Bolsas de Estudo, fornecidas pela (CAPES,

concluíram, no mês de dezembro, o Curso de Bibliografia, man-

tido pelo Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação

(IBBD), com sede na Capital da República, os servidores Alcides

Pinto e Maria Ivonilde Silva, funcionários da Reitoria, lotados,

respectivamente, no Serviço de Documentação e Biblioteca

Central da Universidade do Ceará. São êstes os primeiros biblió-

grafos a prestarem sua colaboração no programa de expansão

cultural que a Reitoria vem imprimindo às várias unidades

acadêmicas, podendo os professôres, técnicos e especialistas re-

correrem aosserviços que a Biblioteca Central lhes pode oferecer.

FACULDADE DE DIREITO

POSSE DE CATEDRÁTICO

Realizou-se perante a Congregação da Faculdade de Direito
da Universidade do Ceará, na primeira quinzena de novembro,
o ato solene de posse do Professor Miramar da Ponte na Cátedra
de Direito Judiciário Civil, para a qual obtivera indicação em
recente concurso, do qual participaram seis candidatos, caben-
do-lhe, todavia, por unânime pronunciamento da Banca Exami-
nadora, o primeiro lugar. O neocatedrático foi saudado pelo
Professor Paulo Bonavides, lente da Cadeira de Teoria Geral
do Estado, que exaltou os méritos e a brilhante vitória alcançada
pelo jovem Professor.

FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA

CONFERÊNCIA DO PROFESSOR FERNANDO LEITE

A convite do Centro de Estudos dos Assistentes da
ont | Faculdad.de Farmácia e Odontologia da Universidade do Ceará, o Piofelss
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FACULDADE DE MEDICINA

VII JORNADA BRASILEIRA DE RADIOLOGIA

Regressou do Rio de Janeiro, em princípios de novembro, o

Professor Artur Enéas, da Faculdade de Medicina da Universidade

do Ceará, o qual participou, na Capital da República, represen-

tando nossa escola de ensino médico, da VII Jornada Brasileira

de Radiologia, certame que contou com à participação de espe-

cialistas de todo o País e durante o qual foram estudados e

discutidos temas da mais alta importância no campo da radiologia.

GRADUANDOSDE 1959

Colaram grau em 1959, na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Ceará, os seguintes doutorandos: Airton Fontenele
Sampaio Xavier, Arlindo de Almeida Simões, Carlos Augusto
Garcia Picanço, Elson Demétrio Alves, Eraldo Pinheiro Pinto,

Feiga Musy, Francisco Almino de Souza, Francisco de Assis
Barroso, Francisco Duarte Ripardo, Francisco Evandro Ferreira

Gomes, Francisco de Paula Castro Neto, Guinardo Garcia

Studart, Hamilton Santiago Reis, Helano Ferreira Nunes, Ivo de

Morais Mendes, José de Aguiar Ramos, José Fernando Cayal-
canti, Kléber Lima Chaves, Maria Margarida Galvão, Mauro

Rodrigues Barbosa, Tasso Marcius Ramos Ferreira, Vicente Forte

da Mota, Waldite Wálter de Menezes, Wiílcar Cavalcante
Gondim e Xenócrates de Carvalho Sá.

  

  

  

jos ministrou um Curso sobre
ula Filosofia. Na foto,

sobre a matéria
 eligiosa,

quando procedia a min:  

 

  

CURSO DE FÉRIAS PARA ESTUDANTES  
Sob os auspícios do Diretório Acadêmico XII de Maio, da

Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará, estão sendo
realizados diversos cursos para alunos de tôdas as séries acadêmi-
cas, nas especialidades de Anatomia Patológica, Fisiologia e
Psicologia. Referidos cursos, que são ministrados por Professôres
e Assistentes, estender-se-ão durante os meses de férias, propi-
ciando melhores oportunidades aos seus participantes para estudo
mais acurado das especialidades sôbre as quais versam.
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