
 







as Universidades brasileiras, a cumprir a nossa mais

alta missão de fórça integradora por excelência, ao

mesmo tempo que de fonte e veiculo de uma cultura

verdadeiramente nacional. Mas, por universidade bra-

sileira, tomada a expressão em seu sentido mais ampla,
entenda-se menos a uniformização rígida de fins e
meios do que a unidade funcional dos propósitos pela

diversificação dos métodos para atender às múltiplas

caracteristicas antropogeográficas a serem considera-
das,

Dai a oportunidade com que surge a Universida-
de do Rio Grande do Norte. Daí, também, o entusias-

mo com que os que fazemos a Universidade do Ceará

acolhemos a sua instalação, certos de que mais uma
fórça se ergue, em pleno Nordeste, para trazer novo
alento à obra, em que todos estamos empenhados, pelo

progresso da região e pelo engrandecimento da Cultura

no Brasil.

binapi, cho
Reitor

O PROFESSOR Antônio Mar-
tins Filho, de regresso de sua
viagem aos Estados Unidos e
Europa, reassume o cargo de
Reitor da Universidade do Cea-
rá, oportunidade em que fez
breve relato das observações
realizadas junto aos principal
centros universitários por êle

visitados 





a trabalhos experimentais de nucleação,fa
a

provocação de chuvas artificiais. Este ano, instalar-se-á o lns-

tituto de Anatomia é Medicina Legal da Faculdade de Medicina”.

O Reitor lembrou que êste ano a Universidade inaugurará a

Concha Acústica e o Auditório ao ar livre, para estreitar mais

ainda as suas relações com o povo, “até que um dia E um dia

que não está longe — cada cearense veja na Universidade do

Ceará à sua Universidade”.

4º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA UNIVERSIDADE

Realizou-se, no dia 28 de junho,no Salão Nobre da Faculdade

de Direito, uma sessão solene comemorativa do transcurso do

quarto aniversário de instalação da Universidade do Ceará,

verificado no dia 25 do mês em curso, a qual contou com à

presença do Reitor Martins Filho, Professôres universitários e

estudantes das escolas superiores, tendo-se revestido do mais

absoluto êxito. No decorrer da reunião, foram apresentadas as

conclusões finais emanadas do I Seminário Anual de Professôres,

promovido sob os auspícios do Departamento de Educação e
Cultura da Universidade do Ceará. A solenidade foi presidida

pelo Reitor Antônio Martins Filho que, por ocasião da abertura

dos trabalhos daquela reunião, reportou-se ao aniversário de

instalação de nossa federação universitária, tecendo, ainda, con-

siderações sôbre o relevante trabalho desenvolvido pelo 1 Semi-

nário Anual de Professóres. O Professor Ailton Gondim Lóssio,

Catedrático da Faculdade de Farmácia e Odontologia,foi o orador

oficial da noite, representando o pensamento de todos os semi-
narianos, fazendo-se ouvir, a seguir, o acadêmico Eudoro
Santana, Presidente do Diretório Central dos Estudantes, que

falou em nome da classe universitária.

GENERAL PROPÍCIO ALVES EM VISITA À REITORIA

Estêve em Fortaleza, na segunda quinzena do mês de maio, o

General Propício Alves, ex-professor da Escola Técnica do Exér-
cito, exercendo atualmente as funções de Diretor da emprêsa grá-

fica “Ao Livro Técnico Limitada”, responsável pelo lançamento
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O PROFESSOR José Lins de Albuquerque,
Diretor da Escola de Engenharia, tecendo
considerações em tórno de um dos pontos do
temário do 1 Seminário dos Professores

 

 

ASPECTO de uma das movimentadas reuniões do 1 Seminário Anual
dos Professóres da Universidade do Ceará, quando falava o Professor
Valnir Chagas, Diretor do Departamento de Educação e Cultura e
Coordenador do importante encontro de professóres universitários

 



 

RELATOR de um dos temas da agenda do
1 Seminário Anual, o Professor Newton Gon-
calves, da Faculdade de Medicina, faz a lei-
tura de seu parecer perante a grande assem-

bléia de professóres

 





lhos de elementosligadosa várias escolas, grupos é correntes, ten-

do como objetivo dar umaidéia panorâmica da História das Ar-

ter Contemporâneas aeste Estado. Durante a solenidade de aber-

tura desta Mostra de Arte, foi servido um coquetel aos conyencio-

nais, tendo usado da palavra, em saudação aos visitantes, o Pro-

fessor José Fernandes, da Facuigade de Medicina. O Professor

Andrade Furtado, Vice-Reitor em exercício, alvo de expressiva

homenagem dos participantes da VI Convenção Nacional de
Lions, fêz uso da palavra, em nome da Universidade do Ceará,
enaltecendo o significado do magno conclave leonino.

COQUETEL A ROTARIANOS

Realizou-se, no dia 9 de maio, nos jardins da Reitoria da

Universidade do Ceará, umafestiva recepção aos participantes da

Conferência Conjunta dos Distritos 449 e 445 de Rotary Interna-
tional, que teve lugar em nossa Capital, na primeira quinzena do
mês de maio. Durante a recepção, à qual compareceram cêrca de
quinhentos rotarianos, delegados de clubes rotários de diversos
Estados da Federação, foi servido um coquetel aos conferencistas,
tendo usado da palavra, na oportunidade, saudando as comitivas
visitantes, o Professor Andrade Furtado, Vice-Reitor em exercício.

PASCOA DOS UNIVERSITÁRIOS

Alunos de tôdas as unidades de ensino superior fizeram sua
Páscoa, no dia 1º de maio, numabela festa religiosa, realizada na
Reitoria da Universidade do Ceará. Foi celebrada missa, estando
Presentes o Vice-Reitor em exercício, Professor Manuel Antôniode Andrade Furtado, diretores e professôres de várias unidadesuniversitárias. Nos três dias que precederam a Páscoa, houve, diá-Fiamente, no Teatro José de Alencar, às 19,30, pregações paraacadêmicos, a cargo do Revm.º Padre Paulo Pontes,

CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO

A Comissão Central encarregada da organização das come-morações do Centenário de Clóvis Beviláqua, que transcorrerá em
250

E
e

FLAGRANTE apanhado na Reitoria, durante a
recepção oferecida aos rotarianos, vendo-se, na fo-
to, dentre outros, o Dr. Juan Camet, representante
do Presidente de Rotary International, o Professor
João Alfredo, Vice-Reitor da Universidade do Reci-
fe, e o Professor Andrade Furtado, no exercício do

cargo de Reitor da Universidade do Ceará

   



 

 

O MAGNÍFICO Reitor Antônio Martins
Yilho, ao proceder à abertura oficial da ses-
são solene de encerramento do 1 Seminário
Anual dos Professóres, exaltoua contribuição
do conclave, no sentido de fixar as linha
diretoras da Universidade, no campo do en-

sino e da pesq

   

O PROFESSOR Artur Eduardo Benevides,
da Faculdade de Filosofia, faz a leitura das
conclusões, do Seminário, em sessão
especial, realizada no Sa

culdade de Direito

 

  

  





i ibilitou um cotejo

dades e outras centros de pesquisa, O que possibilitou afo

entre a cultura moderna e à clássica, além de manter

SUE Ro 4

bio entre aquelas instituições e à Universidade do Cear:

POSSE DE NOVA DIRETORIA DO D.C.E.

Realizou-se, no dia 25 de junho,na sede social do Clube do

Estudante Universitário, a posse dos novos dirigentes do Diretório

Central dos Estudantes. À solenidade, que contou com à presença

do Professor Antônio Martins Filho, Reitor da: Universidade do

Ceará, foi precedida por um almôço de confraternização, du-

rante o qual prestaram os estudantes universitários significativa

homenagem à Universidade do Ceará, pelo transcurso de seu 4

aniversário de instalação. “Transmitindo o cargo que ocupara

anteriormente, o acadêmico Sérgio Pimentel usou da palavra,

prestando contas de suas atividades à frente do Diretório Central

dos Estudantes. A seguir, o universitário Eudoro Wálter Santana,

eleito Presidente para o novo período administrativo, falou em

nome de seus companheiros de Diretoria, tendo o Magnífico

Reitor Martins Filho encerrado a reunião, com breves palavras

em alusão ao acontecimento.

FACULDADE DE DIREITO

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CÁTEDRA

Realizou-se, no período de 11 a 19 de maio, na Faculdade

de Direito da Universidade do Ceará, o Concurso para provi-
mento da Cátedra de Direito Judiciário Civil (2º Cadeira), no

qual se haviam inscrito os candidatos Geraldo Carlos de Lemos,

Francisco Corrêa de Araújo, José Miramar da Ponte, Vicente de
Paula Pessoa, Abelmar Ribeiro da Cunha e Vicente de Paulo

Siqueira. Destes candidatos dois deixaram de comparecer ao
certame: o Doutor Vicente de Paula Pessoa, que desistiu de fazer
as respectivas provas, em virtude de se ter aposentado como do-
cente livre, na mesma Cátedra, e o Doutor Abelmar Ribeiro da
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GRUPO formado na Concha Acústica, por
rotarianos, participantes da Conferência
Vonjunta dos distritos 445 e 449 de Rotary
international, durante sua visita à Reitoria

da Universidade do Ceará

 

O PROFESSOR José Fernandes, quando saudava a Uni-
versidade do Ceará, em nome da VI Convenção Nacional
de Lions Clube, por ocasião do coquetel oferecido pela
Reitoria, aos participantes daquele Congresso, que se rea-

lizou durante o mes de maio em Fortaleza

 



ASPECTO de uma das reuniões da Comis;

 

O DR. Miramar da Ponte, classificado em
primeiro lugar, no momento em que procedia
à defesa de sua tese, perante a Comissão
Examinadora do Concurso de Direito Judici-

ário Civil

   

o E:

 

minadora do Coneurso para provimento da Cátedra
de Direito Judic
durante

 

si  
jo Civil, da Faculdade de Direito,
o do Professor Anfredo Buzaid



Cunha, que deixou de fazer tôdas as provas por motivo de
doença, A Comissão Examinadora fôra assim organizada: Dou-
tôres Magdaleno Girão Barroso (Presidente), Luís Cruz de Vas-

concelos (Secretário), da Faculdade de Direito da Universidade

do Ceará; Alfredo Buzaid, da Faculdade de Direito da Universida-
de de São Paulo; Sebastião de Sousa, da Faculdade de Direito da
Universidade de Minas Gerais, e Mário Guimarães de Sousa, da

Faculdade de Direito da Universidade do Recife. Após o jul-

gamento dostítulos apresentados pelos candidatos, procedeu-se,

em sessões subsegientes da mesma Comissão Examinadora, à

prova escrita, à defesa de teses e, finalmente, à prova didática

dos referidos candidatos. Subordinam-se aos seguintes objetos
as teses por êstes apresentadas: “Ação Constitutiva”, de Geraldo
Carlos de Lemos, “Da Natureza Jurídica dos Atos Processados

em Juízo”, de Francisco Corrêa de Araújo, “Do Direito de

Recorrer”, de José Miramar da Ponte, e “Da Reclamação”, de

Vicente de Paulo de Siqueira. O parecer da Comissão Examina-
dora do concurso, homologado pela Egrégia Congregação daquela
Faculdade, na sessão especial que se realizou no dia 19 de maio,
houve por bem indicar o nome do candidato José Miramar da
Ponte, para provimento efetivo da Cátedra de Direito Judiciário
Civil (2º Cadeira) e para Docentes Livres da mesma os candida-

tos Vicente de Paulo Siqueira e Geraldo Carlos de Lemos.

REINÍCIO DAS AULAS DO CURSO DE DOUTORADO

Reabriram-se as aulas do Curso de Doutorado da Faculdade
de Direito da Universidade do Ceará, o qual já se encontra de-
vidamente regulamentado por regimento especial baixado
pelo Conselho Departamental daquela unidade  universi-
tária. Com a reabertura do Curso, no corrente ano, encontram-se
em funcionamento as duas primeiras séries do currículo, com as

seguintes cadeiras básicas: Sociologia Jurídica — Professor

Magdaleno Girão Barroso; Filosofia do Direito — Professor
Heribaldo Costa; Biopsicologia — Professor Otávio Lôbo. 2º

Série: 1. — Instituições do Direito Administrativo e Financeiro

— Professor Andrade Furtado; Instituições de Direito Constitu-

cional — Professor Lauro Nogueira; II. Instituições de Direito
Civil — Professor Álvaro Costa; Instituições de Direito Comercial 



a — Professor Olavoias: Criminologi
aros; MLCi essor ClodoaldoFran Mi— Professor Fran à Poual =

Oliveira € Instituições de Direi

Pinto.

CONFERENCIA DO PROFESSOR ALFREDO BUZAID

Realizou-se, no dia 15 de maio,no auditório da Faculdade E

Direito da Universidade do Ceará, umaOdeds

pelo Professor Alfredo Buzaid, Catedrático da Fas e

Direito da Universidade de São Paulo, considerado um dos

maiores processualistas brasileiros, que versou sôbre o a

“A Competência do Supremo Tribunal”, atraindo à nossaesco

jurídica grande número de estudiosos, professôres e universitários.

FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA

HOMENAGEM AO DR. JOSÉ RIBEIRO DA FROTA

A Associação de Farmacênticos e Químicos do Ceará pro-

moveu, no dia 20 de maio, uma sessão especial em homenagem

ao Dr. José Ribeiro da Frota. Como parte do programaelabora-

do, fizeram uso da palavra, dentre outros, os Professóres João
Ramos Pereira da Costa, Titular da Cadeira patrocinada por

Louis Pasteur, o Dr. José Pimenta Coelho, Titular da Cadeira

patrocinada por Marcelin Berthelot e, finalmente, debates com
a participação de grande número de professôres e estudantes

universitários. Compareceram, ainda, o Capitão Austregésilo
Rodrigues, representante do Governador do Estado, o Dr. Mílton
Dias, representante do Magnífico Reitor da Universidade do
Ceará e pessoas da família do Dr. José Ribeiro da Frota.

CENTRO DE ESTUDOS DOS ASSISTENTES DA FACULDADE
DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA

Foi eleita e empossada, no dia 5 de maio, a nova Diretoria
que regerá os destinos do Centro de Estudos dos Assistentes da
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O PROFESSOR Alfredo Buzaid, da
Universidade de São Paulo, quando
proferia uma conferência na Facu
de de Direito, tendo como tema *
Competência do Supremo Tribunal”

   

 

MISSA,oficiada nos j
rante a Páscoa dos U rios, promovi-
da anualmente sob os auspícios da Juventude

Universitária Católica

 

   

 

da Reitoria, du-

 



 

Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade do Ceará,
assim constituída: Conselho Diretor: Presidente — Dr. Wilson
Vasconcelos Dias; Secretário — Dr. José Maurício Duarte Matos;

Tesoureiro — Dr. José Dilson Vasconcelos Menezes; Departamen-

to de Farmácia: Presidente — Dr. José Artur de Carvalho; Secre-
tário — Dr. Darci Araújo Correia; Departamento de Odontolo-

gia: Presidente: Dr. Edson de Lima Gomes; Secretário: Dra.

Maria Júlia Nobre.

“O PROGRESSO DA FÍSICA NESTE SÉCULO”

Nodia 20 de maio, o Professor João Ramos Pereira da Costa,

Diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia desta Univer-

sidade, pronunciou, em sua Escola, uma conferência subordinada

ao tema “O Progresso da Física neste Século”. O Professor João

Ramosdedica-se à pesquisa científica e tem prestado valiosa con-

tribuição à OPENO (Operação Nordeste). Sua conferência des-

pertou grande interêsse em nosso meio cultural.

CONFERÊNCIA DO PROFESSOR VANDICK PONTE

“Personalidade Múltipla” foi o tema da conferência pro-

nunciada pelo Professor Vandick Ponte, no dia 8 de junho, na

Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade do Ceará.

Professóres e alunos de várias unidades universitárias ouviram

a conferência do Professor Vandick Ponte, que se realizou sob

os auspícios do Diretório Acadêmico XII de Maio, da Faculdade

de Medicina da Universidade do Ceará.

CONFERÊNCIA SOBRE ORGANIZAÇÃO DE LABORATÓRIO

O Dr. Ariosto Buller Souto, Diretor do Instituto Adolfo

Lutz, de São Paulo, pronunciou, no auditório da Faculdade de

Farmácia e Odontologia da Universidade do Ceará, a 8 de

junho, uma conferência sôbre “Organização de Laboratório”. A

conferência em aprêço despertou grande interêsse entre alunos e

laboratoristas, alcançando pleno êxito a iniciativa da Associação
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Alcântara: “O Pensamento Pontifício e à Política”; Dia ie

Professor Luís Cavalcante Sucupira: “O Pensamento Pontifício

e o Comunismo”; Dia 4 — Professor Mozart onRao Aderaldo:

“O Pensamento Pontifício nas Questões Sociais ; Dia 5 — Pro-

fessor José Sobreira de Amorim: “O Direito no Pensamento

Pontifício”.

CONFERÊNCIA DO JORNALISTA ESAU DE CARVALHO

Realizou-se, no auditório da Faculdade de Filosofia da

Universidade do Ceará, na segunda quinzena do mês de maio,

uma Conferência sôbre o tema “O Ensino do Jornalismo”, pro-

nunciada pelo conhecido jornalista Esaú de Carvalho, Redator
d'O GLOBO, que se edita na Capital do País, e ex-assistente da

Cadeira de Técnica Jornalística, da Faculdade Nacional de

Filosofia da Universidade do Brasil. À Conferência de Esaú de

Carvalho compareceu grande número de profissionais da à
prensa e do rádio cearenses, bem como estudantes universitários
e pessoas vinculadas ao jornalismo local.

 

CURSO DE FONÉTICA EXPERIMENTAL

Instalou-se, oficialmente, no dia 12 de maio, no auditório
da Faculdade de Filosofia da Universidade do Ceará, o Curso
de Fonética Experimental que o Professor Armando de Lacerda,
Diretor do Laboratório de Fonética da Universidade de Coimbra,
veio ministrar em Fortaleza, a convite da Reitoria de nossa ins-
tituição universitária. O Curso, que vem despertando grande
interêsse nos círculos culturais cearenses, e que abrangerá os
domínios da fonética aplicada ao estudo das línguas vivas e ao
estudo de falares regionais, contou, na sua instalação, com a
presença de grande número de destacadas figuras de nosso ma-
gistério superior, além de estudantes dos cursos de línguas da
Faculdade de Filosofia. O Professor Armando de Lacerda foi
saudado, em nome da entidade promotora do Curso, pelo Pro-fessor Pedro Paulo Montenegro. A
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ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL

DIA DA ASSISTENTE SOCIAL

Professôres e alunos da Escola de Serviço Social comemo-

raram, a 15 de maio, a passagem do Dia da Assistente Social,
cumprindo vasto programa festivo. Às 7 horas, na sede da Escola,
foi celebrada Missa com a Comunhão Pascal das alunas e assis-

tentes sociais de tôda a cidade. Seguiu-se um café servido pelas
próprias alunas, após o que, colou grau, na Secretaria da Escola,

a Assistente Social Irmã Feliciana Maria de Nova Cruz. O Exce-
lentíssimo Senhor Governador do Estado, Dr. Parsifal Barroso,

também se associou aos festejos, tendo concedido uma entrevista
ao rádio alusiva à data e pondo em destaque a importância do
Serviço Social nas obras do Govêrno.

CONFERÊNCIA DO DR. JOSÉ MARIA PEREIRA

O Dr. José Maria do Nascimento Pereira, conhecido médico

cearense, pronunciou, no dia 21 de maio, na Escola de Serviço
Social, uma conferência subordinada ao tema “Delingiência —

Aspecto Médico Psiquiátrico”. Os corpos docente e discente da

Escola estiveram presentes à conferência, que foi seguida de pro-
veitoso debate entre a assistência e o Dr. José Maria Pereira.

CONFERÊNCIA DO PROF. LUÍS SUCUPIRA

No dia 9 de junho, o Professor Luís Sucupira pronunciou,

na Escola de Serviço Social da Universidade do Ceará, uma con-

ferência subordinada ao tema “O Pensamento Pontifício e o

Comunismo”. Jornalista e Professor de projeção, o Dr. Luís

Sucupira desenvolveu o tema de sua conferência com muito
proveito para a numerosa assistência presente, composta dos
corpos docente e discente da Escola.
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ESCOLA DE ENFERMAGEM

CONFERÊNCIA DO PADRE JOÃO PANTOJA

Realizou-se, na primeira quinzena do mês de junho, E

auditório da Escola de Enfermagem, uma fonfesêneia preriui

ciada pelo Revm.º Padre João Pantoja sobreooNs

profissional”, em que foram exaltados os méritos q our E

dos princípios morais e cristãos que devem orientar os profis

sionais no desempenho de sua missão.

QUADRA DE VOLIBOL

Em solenidade realizada no dia 27 de junho, foi feito o lan-

camento da pedra fundamental de uma Quadrade Volibol na

Escola de Enfermagem, graças à iniciativa do Diretório Central

dos Estudantes, em colaboração com a União Estadual de Estu-

dantes. Além do Dr. Mílton Dias, representante do Reitor

Martins Filho, fizeram-se presentes ao ato os Presidentes das

duas entidades classistas, dos diversos Centros Acadêmicos e

grande número de estudantes universitários.

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

CONFERÊNCIA DO ECONOMISTA MICHEL ARY

Sob os auspícios da Ordem dos Economistas do Ceará, o
Economista Michel Ary pronunciou, no dia 2 de junho, na
Faculdade de Ciências Econômicas, uma conferência sôbre os
Aspectos da Economia Paulista e seus Reflexos na Conjuntura
Nacional”. Professôres e alunas da Faculdade de Ciências
Econômicas e pessoasinteressadas no assunto se fizeram presen-
a aplaudindo o Dr, Michel Ary pela maneira com que desen-
volveu o tema de sua apreciada conferência,
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Sessão de 12/5/1959,

1. COMUNICAÇÕES

— O Vice-Reitor Andrade Furtado registrou a presenca dos Pro-
fessóres Luís Cruz de Vasconcelos e José Dario Soares, que foram
convidados, na qualidade de suplentes, para representar, no Con-
selho Universitário, as Congregações da Faculdade de Direito e
Escola de Agronomia, respectivamente.

— O Conselho votou, unânimemente, a favor de uma proposta
apresentada pelo Professor Newton Gonçalves, de que constasse em
ata um voto de confiança ao Magnífico Reitor Martins Filho ora em
viagem, e que vem sendo vítima de um processo difamatório que
atinge a tôda a Universidade. O Conselho achou por bem que, con-
forme a evolução do caso, tôsse publicada pela imprensa uma nota
de repulsa às acusações formuladas por um Deputado estranho à
pancada cearense, na Câmara Federal.

2. DELIBERAÇÕES

QUORUM DE CONCURSO

(Processo Nº 2.525/59)

O Conselho ratificou a escolha feita, pela Congregação da
Faculdade de Direito, dos nomes dos Desembargadores Arnaud 



Ferreira Baltar, Ubirajara Carneiro, Osvaldo Hortêncio de Aguiar e

o Doutor Eurico Alves Montetro, Juiz de Direito da 2º vara Criminal

de Fortaleza, para integrarem o QUORUM da mesma Congregação

que deverá funcionar no concurso para preenchimento do cargo

de professor catedrático de Direito Judiciário Civel (28 Cadeira).

Sessão de 23/5/1959

1. COMUNICAÇÕES

— O Conselheiro Sérgio Pimentel Gomes comunicou que naquela.

mesma data deveria se realizar, às 20 horas, no Salão Nobre ca

Faculdade de Direito, a solenidade de posse da nova diretoria da

União Estadual dos Estudantes, para cujo ato tinha a satisfação de

convidar o Senhor Vice-Reitor, Professor Andrade Furtado, e os

demais Senhores Conselheiros.

— O Vice-Reitor Andrade Furtado deu conhecimento ao Conse-

lho do recebimento de uma carta do Magnífico Reitor Antônio

Martins Filho, ora em missão nos Estados Unidos da América do

Norte. O Reitor vem empreendendo, no momento, uma série de

visitas a Universidades norte-americanas, observando o funciona-

mento de suas escolas e institutos e mantendo estreitos contactos

com diversos cireulos universitários dali, tais como; Univer-

sidade da Califórnia, onde foi recepcionado oficialmente pelo

Prof. Ben Woodbridge, Catedrático de Espanhol e Português da

mesma Universidade; o Medical Center em Kansas City; o “Camus”

de Loresn, onde estão sediadas as principais Escolas e Faculdades

do Estado e a Kansas City University; a Oklahoma University, em

Norman (Estado de Oklahoma); a New Mexico State University, em
Albuquerque (New México); o “Campus” de Los Angeles, com dezes-
sete mil (17.000) alunos; o “Campus” de Davis, onde têm sede
colégios de agricultura e o Departamento de Imigração; a Utah
University, em Salt Lake City; e Stanford University e Universidade
de Colúmbia, em New York. Em Kansas City, onde está um dos maio-
res centros agronômicos do Pais, o Reitor Martins Filho foi acom-
panhado, nas visitas realizadas, pelo Reitor da Universidade de
Kansas, tendo sido recepcionado nessa mesma Universidade por
professôres e interessados em assuntos latino-americanos.
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— Comunicou ainda o Vice-Reitor que estivera em Fortaleza o

Deputado Armando Falcão, Líder da Maioria na Câmara dos

Deputados, oportunidade em que visitara, a seu convite, diversas

obras da Universidade e mais demoradamente o Hospital de Clínicas,

o Edifício Anexo à Faculdade de Direito e os trabalhos de construção

da Concha Acústica e Auditório ao Ar Livre,

 

— Os Senhores conselheiros manirestaram-se favoráveis à pu-

blicação de uma Nota-Oficial, que representasse uma resposta cabal

à campanha que estava sendo encetada visando a atingir o Reitor e à

própria Universidade, de que resultou um pedido de informação par-

tido de um Deputado estranho à bancada cearense, no caso o

Deputado Anísio Rocha, de Goiás. Foi designada uma Comissão a

fim de redigir, em nome do Conselho, a referida Nota-Oficial.

2. DELIBERAÇÕES

CURSO DE DOUTORADO DA FACULDADE DE DIREITO

(Processo Nº 2314/59)

O Egrégio Conselho apreciou o Projeto de Regulamento do Curso

de Doutorado da Faculdade de Direito, aprovado pela Douta Congre-

gação da mesma Escola, em sessão de 24 de abril pretérito. Foi con-
cedida a palavra ao Conselheiro Newton Goncalves, para que o

mesmo apresentasse seu parecer, como Relator da matéria. Após

elogios feitos ao Projeto, o Conselheiro Relator sugeriu uma alteração

a ser introduzida no Parágrafo 2º do Artigo 99, do citado Regula-

mento. O fato suscitou discussões, sugerindo-se, em consequência,

que fósse apresentado, pela Comissão de Ensino e Legislação, um.

substitutivo de modo a harmonizar a sistemática do Projeto de

Regulamento com a alteração no mesmo introduzida por sugestão do

Conselheiro Newton Goncalves e aprovada pelo Conselho. A sugestão

foi acatada pela maioria dos Senhores Conselheiros, que deliberaram

também fôsse o Regulamento submetido a exame por parte da
Comissão de Finanças e Orçamento, no que diz respeito a estipêndios

dos professóres do Curso de Doutoramento e a publicação por conta.

da Faculdade das teses aprovadas.
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as Universidades de Cambridge e Oxford, colhendo em ambas as

informações de que necessitava para o completo desempenho dos

objetivos de sua viagem à Inglaterra. Fê referências especiais 80

Vice-Chancellor da Cambridge University, Lord Adrian, que demons-

trou conhecer até em pormenoresa estrutura e o funcionamento da

nossa Universidade, Disse o Reitor que ainda em Londres teve conhe-

cimento, através de correspondência recebida do Brasil, do movimento

publicitário desencadeado em sua ausência e motivado por um reque-

riménto de informações, apresentado na Câmara Federal pelo

Deputado Anísio Rocha, a propósito de sua formação universitária.

A falta de maiores esclarecimentos sôbre o caso, e ultimado o seu

«rograma na Inglaterra, dalí viajou para Paris, onde receneu um

telegrama do Vice-Reitor, em exercicio, Conselheiro Andrade Furtado,

sugerindo a conveniência de seu regresso ao Brasil, a fim de pes-

soalmente orientar a resposta ao requerimento de informações já

então endereçado ao Ministério da Educação e Cultura. Em Paris,

teve oportunidade devisitar a Casa do Brasil, na Cidade Universtiária,

tendo ainda estabelecido contactos com outras instituições cultu-

rais francesas. De regresso ao Brasil, visitou ainda a Cidade Univer-

sitária de Madrid, em virtude de compromisso anteriormente assu-

mido com o Magnífico Reitor e Professôres da mesma Universidade.

— Ainda com a palavra, o Magnífico Reitor agradeceu a de-
monstração de solidariedade que lhe fôra prestada, através de nota
divulgada pelo Conselho Universitário, reafirmando seus propósitos
de continuar trabalhando pelo constante progresso da instituição
que dirige.
— Comunicou, a seguir, o Magnífico Reitor, que após reassumir

o cargo empreendera uma viagem ao Rio de Janeiro, a fim de tratar
de assuntos de interêsse da Universidade e de tomar conhecimento
do requerimento de informações procedente da Câmara Federal.
Salientou que o Ministro Clóvis Salgado lhe reafirmara pessoalmente
não ter tomado conhecimento do assunto, A despeito da providência
não encontrar apoio no Regimento Interno da Câmara, porquanto
os requerimentos de informações do legislativo para o executivo só
têm cabimento quando se trata de ato que deve ou pode ser fiscali-
zado por êle, disse o Magnífico Reitor que insistiu em que fóssem

prestadas as informações requeridas a fim de que não pairassem
dúvidas sôbre as mesmas, uma vez que o requerimento em referência
não apresentava conteúdo sério e apenas visava notoriamente à
objetivos publicitários.
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— Concluiu o Magnífico Reitor informando que no Rio de

Janeiro tratou também da proposta orçamentária para 1960 e pro-

videnciou no sentido de que fôsse feita a transferência de numerário

para esta Universidade, a fim de que não houvesse solução de con-

tinuidade nos trabalhos de administração.

— O Conselheiro Newton Gonçalves usou da palavra, em seguida,

para fazer um comentário à margem do relato que acabava de ouvir

do Magnífico Reitor, no trecho que diz respeito à forma com que os

Colégios de Agricultura Americanos fazem chegar a Universidade ao

campo, processo em que o Reitor teve oportunidade de observar

pessoalmente, assunto debatido durante o I Seminário Anual de

Professôres da Universidade do Ceará. Salientou problemas seme-

lhantes no que se refere às Escolas de Medicina, a fim de que todos

fiquem advertidos em relação ao divórcio verificado entre o médico

que faz ciência e o que faz clínica.

2. DELIBERAÇÕES

REESTRUTURAÇÃO DE CADEIRA

(Processo Nº 1.135/59)

— Iniciando os trabalhos da Ordem do Dia,declarou o Magnifico
Reitor constar como primeiro assunto da pauta o processo de número
mil cento é trinta e cinco, do corrente ano, relativo à estruturação
de Cadeira da Faculdade de Ciências Econômicas e no qual o Diretor
daquela Escola, alegando razões de ordem didática e pedagógico.
propôs ao Conselho Técnico-Administrativo da mesma a reestrutu-
ração da 1º Cadeira (Complementos de Matemática — Matemática
Financeira) é 2º Cadeira (Análise Matemática, Matemática Atuaria),
de modo à que as Matemáticas Puras — Complementos de Matemática
e Análise Matemática constituissem uma só cadeira, o mesmo acon-
tecendo com as Matemáticas Aplicadas — Matemática Financeira e
Matemática Atuarial. Concedida a palavra ao Conselheiro Dolor
Barreira, para relatar, êste se pronunciou pela aceitação, por parte
da Comissão de Ensinoe Legislação, do Parecer do Consultor Jurídico
constante do seguinte: a) que o Conselho Universitário tome conhe-
cimento do assunto, apenas para julgar da conveniência didática e
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pedagógica e para com êsse parecer instruir o processo; b) que,

assim fazendo, encaminhe em seguida o processo ao Ministério da

Educação e Cultura, para, por seus órgãos competentes, autorizar ou

não a reestruturação solicitada; c) que, concedida a autorização,

sugira ao Goyêrno do Estado a modificação do decreto que aprovou

o Regimento da Faculdade, na parte considerada. Levado a plenário

o parecer, subscrito pela Comissão de Ensino e Legislação, foi apro-

vado por unanimidade.

RELATÓRIO DO I SEMINÁRIO ANUAL DE PROFESSORES

Trouxe o Magnífico Reitor, em seguida, para apreciação do

Egrégio Conselho, o Relatório do T Seminário Anual dos Professóres,

já lido na sessão comemorativa do aniversário de instalação da Uni-

versidade. O ofício que encaminha o Relatório solicita autorização à

Reitoria para que as sugestões possam ser adotadas por meio das

Resoluções respectivas. Declarando que algumas Comissões devem

ser constituídas para o fim de estudar as sugestões apresentadas,

disse o Magnífico Reitor que a idéia apresentada, no referido Seminá-

rio, da criação do Clube dos Professôres Universitários lhe parecera

interessante e oportuna, congratulando-se pelo êxito geral do Semi-

nário, cujos resultados levam à conclusão de que, enquanto, até o

momento, o grande desenvolvimento da Universidade decorrera de

providências administrativas, daqui por diante, já é a própria Univer-
sidade, pelos seus professôres, pesquisadores e técnicos, que apre-

sentam planos e traçam rumos.

DOAÇÃO DA FUNDAÇÃO ROCKFELLER

(Processo Nº 2.353/59)

Foi em seguida submetido ao exame e deliberação dos Senhores

na o processo número dois mil, trezentos e cingienta e

três, do corrente ano, no qual o Diretor do Instituto de Quimica e
Tecnologia desta Universidade, através do ofício número 40/59, soli-
cita Providência, no sentido de ser autorizado o recebimento da im-.
portância de US$ 10.000 (dez mil dólares), doação a ser feita pela
“Rockfeller Foundation”, como contribuição para a compra de um
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equipamento básico de ultracentrifugação por parte da nossa Uni-

versidade. Ao mesmo tempo que pede autorização para o recebi-

mento da doação, pleiteia seja assumido o compromisso de insta-

lação e complementação do instrumental a ser adquirido com a

importância ofertada pela “Rockfeller Foundation”, compromisso que

será satisfeito quando a Universidade julgar oportuno e à custa de

seus próprios recursos. Esclarece que a complementação do equipa-

mento referido atinge, nas condições atuais de importação, a

quantia de um milhão e quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 1.500.000,00),

bem assim que está sendosolicitado ao Conselho Nacional de Pesquisas

um auxílio correspondente a 50% (cingienta por cento) dessa,

quantia. O Conselheiro Prisco Bezerra, com a palavra para relatar,

opinou favoravelmente à concessão da. autorização solicitada, pelas

razões seguintes: 1 — Probabilidade de aquisição de um equipamento

de alto padrão, com o dispêndio de cêrca de 20% (vinte por cento)

do seu custo, aproximadamente; 2 — Oportunidade de ser obtido

um substancial auxílio da ““Rockfeller Foundation”, o que poderá

constituir o ponto de partida das relações cada vez mais estreitas

com a mesma Organização, trazendo, entre diversas consequências

favoráveis, a da concessão de novos auxílios; 3 — Reconhecimento

por parte da “Rockfeller Foundaiton” do; trabalho da Universidade

do Ceará, que não seria contemplada com tal equipamento, sômente

concedido por ela no Brasil, até hoje, à Universidade do Brasil, Ins-

tituto da Biofísica, caso não estivesse bem credenciada perante

aquela Fundação. Finalmente, possibilidades de as obrigações a serem

assumidas pela Universidade cumprirem-se em fases diversas, utili

zando os recursos necessários, à medida que as suas disponibilidades

permitirem. Aprovado o parecer pelos Conselheiros integrantes da

Comissão de Finanças e Orçamento, foi o mesmo levado a plenário,

recebendo aprovação unânime.

 

MATÉRIA ACRESCENTADA AO CONCURSO

DE HABILITAÇÃO

(Processo Nº 3.371/59)

O processo seguinte apresentado ao exame e deliberação do Egré-

gio Conselhofoi o de número três mil trezentos e setenta e um, do cor-

rente ano, no qual a Diretora da Escola de Enfermagem, em ofício diri-
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gido ao Magnífico Reitor, comunica que o Conselho Técnico Adminis-

trativo da referida Unidade Universitária resolveu, com a finalidade

de melhor selecionar as candidatas ao Curso de Enfermagem e

melhorar o nível cultura! das futuras Enfermeiras, acrescentar a

Cadeira de Português, no Concurso de Habilitação, pedindo, em con-

segiência, o pronunciamento do Conselho Universitário. Com a pala-

vra, para relatar, o Conselheiro Dolor Barreira, apoiando o parecer

do Consultor Jurídico, manifestou-se favorável a inclusão da Cadeira

de Português no vestibular de Enfermagem, tendosido seu parecer
aprovado pela Comissão de Ensino e Legislação, com a recomendação
sugerida pelo Conselheiro Newton Gonçalves, no sentido de que nos
questionários da Prova de Português não fóssem feitas perguntas de
gramática, mas questões que envolvessem conhecimento do uso da
língua. Levado a plenário, foi o parecer aprovado por todos os
Senhores Conselheiros.

VENDAS DE ANIMAIS

(Processo Nº 3.472/59)

Foi em seguida apresentado ao Egrégio Conselho o Processo
número três mil quatrocentos e setenta e dois, do corrente ano, no

qual o Diretor da Escola de Agronomia solicita autorização para a

venda, em hasta pública, de dezessete bovinos do plantel daquela
Escola, observados os preços mínimos estabelecidos pela avaliação
procedida pelo Professor da Cadeira de Zootecnia Especial. Apreciado
o processo pela Comissão de Finanças e Orcamento, que emitiu
parecer favorável, foi a autorização concedida pelo voto unânime
dos Senhores Conselheiros presentes.

VENDA DE REPRODUTOR

(Processo Nº 3,039/59)

— O processo seguinte submetido à apreciação dos Senhores
Conselheiros foi o de número três mil e trinta e nove,
ano, referente a uma solicitação do Diretor da Escola de Agronomia,para venda de um reprodutor,, pertencente ao rebanho da
Escola. O Conselheiro João Ramos, a

do corrente

relator, examinando o processo,
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manifestou-se favorável à autorização solicitada, considerando três
aspectos: — a) que a venda do aludido reprodutor será feita de
acórdo com a avaliação procedida pela Cadeira de Zootecnia espe-
cializada, dentro dos precos minimos dos animais destinados a leilão:
b) que a venda do mesmo será feita aos agrônomos de 1959, que o
utilizarão como meio de obter maiores recursos para custeio da
grande excursão que pretendem realizar; c) que o reprodutor em
aprêço será escolhido entre os que se destinam à venda. Os Senhores
Membros da Comissão de Finanças e Orcamento manifestaram-se
de acôrdo com o parecer do Relator, o qual, submetido a plenário,
foi igualmente aprovado por todos os Conselheiros presentes.

REDAÇÃO FINAL DE REGIMENTO INTERNO

(Processo Nº 3.133/59)

Prosseguindo nos trabalhos da Ordem do Dia, o Magnífico Reitor

submeteu à apreciação do Egrégio Conselho o processo número três

mil cento e trinta e três, do corrente ano, constante do Regimento

da Faculdade de Farmácia é Odontologia, o qual foi devidamente

revisto pela Comissão de Redação Final. Apresentado ao plen

recebeu aprovação unânime.

REQUERIMENTO DE ALUNO

(Processo Nº 2.686/59)

Foi examinado, em seguida, o processo número dois mil seiscentos

e oitenta e seis, do ano corrente, constante de um requerimento do

aluno Afrodízio Durval Gondim Pamplona, da Escola de Engenharia,

o qual, à época dos exames finais do ano passado, sofreu um acidente

na mão direita, razão por que requereu e obteve segunda chamada

dessas provas, tendo logrado aprovação em tôdas as cadeiras, menos

Física II. Requereu então novo exame dessa disciplina, a titulo de

segunda época, o que fêz em data de 11 de abril do ano em curso,

ocasião em que a Congregação da Escola resolveu encaminhar o

processo à consideração do Egrégio Conselho Universitário. O Con-

selheiro José Darlo Soares, relator, apreciando o processo em estudo,

adotou o parecer do Consultor Jurídico, de conformidade com o qual
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a lei não cogita de segunda chamada, de exames finais de primeira

época, precisamente por que essa segunda chamada equivaleria aos

exames de segunda época; já previstos. Em face de reprovação em

Física II, o que cumpre é permitir ao interessado, como de lei, à

treqiiência à série seguinte, com dependência da matéria em que

foi reprovado, o que, praticamente já vem acontecendo, segundo in-

formação prestada à Consultoria Jurídica, pelo Diretor daquela

Escola. Pronunciou-se, pois, por que seja negado provimento ao

recurso e ofleializada a sua situação de fato, de acôrdo com o parecer

da Consultoria. O parecer teve aprovação da Comissão de Ensino e

Legislação e; levado a plenário, foi Igualmente aprovado por une=

nimidade.

REQUERIMENTO DE ALUNO

(Processo Nº 2.7765/59)

Continuando o estudo dos assuntos empauta, o Magnífico Reitor

submeteu à apreciação dos Senhores Conselheiros o processo número

dois mil setecentos e sessenta e cinco, referente a um requerimento

do aluno Nathan Lecht Fiterman, da terceira série da Escola ge

Engenharia, em 1958, o qual, após o exame final da Cadeira de

Química Analítica e Tecnológica, não se conformando com a nota

que lhe foi atribuída pelo Professor Duílio Menezes Fontenele, desa

catou e desrespeitou êste Assistente, dirigindo-lhe pesados insultos,

conforme apurou a Comissão de Inquérito designada pela Congrega

ção. Foi ainda o aluno Nathan acusado de estar armado na ocas

do incidente e de querer agredir, fisicamente, o Assistente Duílio

Fontenele, tendo êste mantido, durante o desenrolar dos fatos,

atitude calma e conduta exemplar. Com base nos resultados apurados

pelo inquérito, a Congregação puniu o aluno Nathan Lecht Fiterman

com sessenta (60) dias de suspensão, entre os dias 1º de março e

29 de abril de 1959. Diante dessa medida disciplinar, o referido aluno

requereu ao Conselho Universitário diminuição da pena, em vista de

justificativas que alegou em sua defesa. O Conselheiro José Dario

Soares, relator, com base no parecer do Consultor Jurídico, julgando

improcedente o recurso, manifestou-se desfavorável a que fôsse

atendida a solicitação formulada pelo interessado, mesmo porque,
sendo de noventa (90) dias o prazo máximo da suspensão e consi-
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derando que, entre o limite de 15 dias e de 90 dias, a competência,

em se tratando de alunos das Unidades Universitárias, é da Congre-

gação, o Conselho Universitário sômente pode tomar conhecimento

do assunto em grau de recurso, limitação que não permite entrar no

mérito do ato disciplinar, senão julgá-lo apenas pelos seus aspectos

extrínseco e formal. Ressaltou ainda a parte final do parecer do

Consultor Jurídico e responde ao argumento do requerente no

que diz respeito à perda dos trabalhos escolares; citou o artigo 252

do Regimento da Escola, que estabelece o seguinte: “as penas discipli-

nares estatuídas nas alíneas c e d não excluem a concessão de provas

parciais e exames ocorridos durante o período de suspensão”. Os in-

tegrantes da Comissão de Legislação e Ensino subscreveram o parecer

do Conselheiro Relator, mantendo a medida disciplinar imposta.

Submetido a plenário, teve o parecer aprovação de todos os Con-

selhetros.

DESDOBRAMENTO DE CADEIRA

(Processo Nº 1.028/59)

O processo seguinte apresentado para exame e estudo do

Egrégio Conselho Universitário foi o de número mil e vinte e oito, do

ano corrente, no qual o Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas

submete a estudo o caso da cadeira de História Econômica do Brasil,

cuja disposição curricular, na 3º série, se acha inconciliável com as

conveniências pedagógicas e administrativas do estabelecimento,

propondo então que passe a figurar na 1º série. O Conselheiro Dolor

Barreira, relator, depois de apreciar as considerações de ordem didá-

tica apresentadas pelo Diretor da referida. Unidade Universitária,

ressaltando que uma lei só pode ser revogada ou modificada por

outra, salvo sua inconstitucionalidade, ou ilegalidade judicialmente

interpretada, adotou o parecer do Consultor Jurídico, sugerindo que

o Conselho Universitário proponha ao Govêrno do Estado o envio

de uma mensagem à Assembléia Legislativa, com projeto de lei

alterando o anterior, de modo a deixar aos competentes órgãos

daquela unidade universitária a faculdade de disporem a cadeira

erinda onde mais conveniente lhes parecer. Posta a matéria em vo-

tação, verificou-se ter sido aprovado por unanimidade o parecer

da Comissão de Legislação e Ensino.
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José Olympio, 1951. 398p. ilus. 24cm.

869.9334-—Alencar, José Martiniano de, 1829-1877
Sonhos d'ouro; prefácio de Nelson Werneck Sodré:
ilustração de Santa Rosa. Rio de Janeiro, José
Olympio, 1951. 403p. ilus. 24cm.

869.9334-—Alencar, José Martiniano de, 1829-1877
Til; prefácio de Osmar Pimentel; ilustrações de Santa
Rosa. Rio de Janeiro, José Olympio, 1951. 303p.ilus.
24cm.

869.9334—Alencar, José Martiniano de, 1829-1877
O tronco do ipê; prefácio de Gilberto Freyre; ilustra-
ções de Santa Rosa. Rio de Janeiro, José Olympio,
1951. 311p. ilus. 24em.

869.935-—Benevides, Artur Eduardo, 1923-
Caminho sem horizonte: contos. Fortaleza, Edições
Clã. 1958. 123p. 23cm.

869.935-—Bezerra, João Clímaco, 1913- 
































