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O tempo, contudo, é relativo, já apregoava o físico 
alemão Albert Einstein. Ao longo de seis décadas, 
a UFC, primeira universidade do estado do Ceará, 
conseguiu construir uma reputação e uma impor-
tância em seu território a ponto de ser considerada 
o patrimônio maior do povo cearense. Tal influ-
ência, há anos, ultrapassou as divisas do estado 
e se consolidou em todo o Brasil. Hoje, a notorie-
dade já é reconhecida em âmbito internacional.

Time is nevertheless relative, as posited by Albert Einstein. 
Over the course of six decades UFC has, as the oldest 
university in the state of Ceará, managed to garner 
considerable renown and importance within its milieu, 
so much so that it is deemed to be the greatest legacy 
of the people of Ceará. This influence has, for many years 
now, transcended the borders of the state and secured 
itself throughout the entire country. Nowadays, its noto-
riety is perceivable at the international level as well.

Uma história que soma pouco mais de 65 anos 
pode parecer bem recente quando estamos 
falando em tradição no ensino superior. Se 
comparada a instituições como as universidades 
de Bolonha, Paris e Oxford, que contabilizam, 
cada uma, mais de nove séculos de existência, a 
Universidade Federal do Ceará, criada em 1954 e 
instalada no ano seguinte, estaria ainda vivendo, 
seria possível dizer, seus primeiros anos de vida.

In the realm of higher education, a history of just over 65 
years may seem recent in terms of tradition. If compared 
to such institutions as the universities of Bologna, Paris 
and Oxford, each of which having existed for over nine 
centuries, it could be argued that the Federal University 
of Ceará, created in 1954 and established the following 
year, is still in its early stages of life.

Um mundo chamado 
Universidade Federal 
do Ceará
The world of Federal 
University of Ceará

Jovem e em franca expansão, a UFC tem à frente o reitor 
Cândido Albuquerque (direita) e o vice-reitor Glauco Lobo 
Filho | Under the leadership of president Cândido Albuquerque 
(right) and vice president Glauco Lobo Filho, UFC finds itself in 
an age of rapid expansion

A UFC, primeira universidade do 
estado do Ceará, conseguiu cons-

truir uma reputação e uma impor-
tância em seu território a ponto 

de ser considerada o patrimônio 
maior do povo cearense. 

The university amasses superlative figures both in terri-
torial terms and with regard to the vast collection of 
individuals routinely involved in its affairs. Having a total 
area of 1,500 hectares, roughly the size of 2,100 soccer 
fields, UFC is present in the state capital, Fortaleza, where 
three of its campuses are situated, also permeating 
the remainder of Ceará, with the other five campuses 
being distributed across different downstate areas. The 
facilities are home to more than 120 undergraduate 
programs (in-person and web-based) and approxima-
tely 80 master’s programs and 50 doctoral programs, 
accommodating virtually all fields of study.

A UFC é uma instituição que agrega números 
superlativos, tanto em termos territoriais quanto 
no universo de pessoas envolvidas em seu dia a dia. 
Com uma área total de 1.500 hectares, o que equivale 
a algo como 2.100 campos de futebol, a universidade 
está presente na capital, Fortaleza, com três campi, e 
no interior do estado, com outros cinco, distribuídos 
por diferentes regiões do Ceará. Suas instalações 
abrigam mais de 120 cursos de graduação, (entre 
presenciais e semipresenciais), cerca de 80 de 
mestrado e 50 de doutorado, que atendem a 
praticamente todas as áreas do conhecimento.

Estátua na Reitoria homenageia fundador da UFC, reitor  Antônio Martins 
Filho | The statue in front of the President’s Office was erected in honor of 

the University’s founder and first president, Prof. Antônio Martins Filho
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In addition to the entire educational infrastructure, compri-
sing hundreds of classroom facilities, twenty libraries and 
nearly three hundred suitably equipped laboratories, UFC 
also relies on an abundance of equipment which, on top 
of enhancing the learning process, enables the provision 
of an array of essential services to society.

Such is the case of the high-complexity Walter Cantídio 
University Hospital and the Assis Chateaubriand Mater-
nity Clinic & Medical School, which play important roles 
as healthcare promoters in the state; the four large-
-sized experimental farms available for teaching, research 
and extension activities; as well as a museum housing 
a precious collection of works produced by locally and 
internationally renowned artists – to mention one of the 
many cultural facilities owned by the institution.

Para além de toda a infraestrutura destinada ao ensino, 
que inclui centenas de salas de aula, 20 bibliotecas e 
quase três centenas de laboratórios bem equipados, 
a UFC conta ainda com vários outros equipamentos 
que não somente complementam o processo de 
aprendizagem como ofertam à sociedade uma gama 
de serviços essenciais.

É o caso do hospital universitário de alta complexi-
dade Walter Cantídio e da Maternidade-Escola Assis 
Chateaubriand, que desempenham importante 
papel na assistência à saúde do estado; há também 
quatro fazendas experimentais de grande porte 
para a execução das tarefas de ensino, pesquisa e 
extensão; e um museu que detém precioso acervo 
de artistas locais e de referência internacional – isso 
para citar um dos diversos equipamentos culturais 
pertencentes à instituição.

Maternidade-Escola realiza 2.800 partos 
anuais | The Maternity Clinic Training 
School performs 2,800 annual deliveries

Museu de Arte da UFC é quase tão antigo quanto 
a universidade | The UFC Art Museum is almost 
as old as the university
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Suas dimensões e capilaridade no estado fazem 
com que a UFC tenha a presença sentida de 
maneira efetiva pela população. Seu corpo 
discente é composto por mais de 28 mil alunos 
matriculados nos cursos de graduação e quase 6 
mil nos cursos de mestrado e doutorado. Isso sem 
contar os 3,6 mil que estudam nas chamadas Casas 
de Cultura Estrangeira, projeto de extensão que 
promove o ensino de sete línguas estrangeiras na 
comunidade. A esse quantitativo somam-se 2,2 mil 
estudantes dos diversos cursos de ensino a distância 
ou semipresencial, frutos da preocupação com a 
interiorização do ensino superior e em consonância 
com as novas tecnologias.

Owing to its significant dimensions and capacity for 
even further growth in Ceará, UFC’s presence is effecti-
vely sensed by the populace. The student body is made 
up of over 28,000 undergraduate students and nearly 
6,000 graduate students pursuing master’s and doctoral 
degrees. Not to mention the 3,600 students in the 
Houses of Foreign Culture, an extension project aimed at 
the teaching of seven foreign languages in the commu-
nity. Additionally, 2,200 students are enrolled in several 
distance education or blended learning programs, which 
in turn have arised from the institution’s concern for the 
interiorization of higher education in association with 
emerging technologies.

Comunidade discente da UFC soma cerca de 28 mil estudantes; no Centro de Tecnologia, estão 
concentrados os cursos de Engenharia | Approximately 28,000 students make up our academic 
community; the College of Technology (featured) aggregates the Engineering programs

A cada ciclo de colação de grau, a UFC forma cerca de 1.500 
alunos | On average, UFC graduates 1,500 students per cycle of 
commencement ceremonies

Sim, são muitas pessoas. Mas é preciso destacar 
mais que indicadores quantitativos. É neces-
sário falar um pouco da atenção que vem sendo 
dada à qualificação de quem faz a UFC. Hoje, 
quase 80% dos professores da universidade são 
doutores, e outros 20% possuem mestrado ou 
especialização, percentuais, portanto, que revelam 
um elevado grau de titulação entre os docentes.

Yes, that is a rather sizeable collection of people. The above 
however comprise but one of the university’s quantitative 
indicators. Following is some information about the atten-
tion that has steadfastly been given to the professional 
qualification of those who constitute UFC. Almost 80% 
of the faculty members have doctoral degrees and the 
remaining 20% hold either master’s degrees or specia-
lization degrees. Such percentages convey the high 
standard set for degree qualifications among faculty.

Hoje, quase 80% do quadro de 
professores da universidade é 

formado por doutores, e outros 
20% possuem mestrado 

ou especialização.

Alta qualificação docente favorece pesquisas de exce-
lência | The high qualification level of our faculty has 
stimulated the development of cutting-edge research

Já no quadro efetivo de pessoal, são contabilizados 
mais de 2,2 mil servidores docentes e 3,3 mil servidores 
técnico-administrativos. Somando esses números, 
chegamos a uma comunidade universitária com 
cerca de 50 mil pessoas, quantidade que, se formasse 
uma cidade, seria maior que a população de 80% dos 
184 municípios do Ceará.

Personnel numbers at UFC amount to more than 2,200 
faculty members and over 3,300 administrative staff 
members. Altogether, the academic community is 
composed of 50,000 people, which, were they brought 
together to form a city of their own, would make up a 
population larger than those of 80% of the 184 munici-
palities in Ceará.
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Moreover, the increase seen in the number of higher-level 
diplomas is not exclusive to faculty members. Technical-
-administrative staff, especially in recent years, have also 
achieved ever increasing educational levels. Currently, 
8 out of every 10 employees have either undergraduate 
or graduate degrees. This is such owing to the growing 
concern for personnel qualification, particularly in the 
wake of the creation of the Office of the Vice Provost for 
Personnel Management (PROGEP), a higher administra-
tion unit under direct oversight of the Office of the Presi-
dent, responsible for employees’ career management, 
training and qualification, as well as ensuring quality of 
life in the workplace.

O acréscimo no número de pessoas com titulação 
mais elevada, todavia, não tem se dado somente 
entre os professores. Os servidores técnico-adminis-
trativos, especialmente nos últimos anos, também 
têm alcançado um grau cada vez maior em sua 
escolaridade. Atualmente, 8 em cada 10 servidores 
são graduados ou pós-graduados. Essa realidade é 
explicada por uma atenção crescente com a quali-
ficação do quadro de pessoal, especialmente após 
a criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(PROGEP). Essa unidade da administração supe-
rior, que é diretamente ligada à Reitoria, tem entre 
suas principais funções a gestão de carreiras, a 
formação e capacitação de servidores e a quali-
dade de vida no trabalho.

Semana do Servidor traz programação cultural para 
servidores técnicos e docentes | Server Week brings 
cultural programming to technical and faculty servers

Práticas esportivas diversas, ofertadas às comunidades 
acadêmica e externa, são exemplos bem-sucedidos 
da extensão na UFC | The multiple sporting activities 
available to the academic community and the general 
population are successful examples of the university’s 
extension and outreach efforts

This vast gathering of thinking minds contributes to the 
expansion of the university far past its territorial borders, 
as it inevitably comes into contact with millions of other 
individuals by means of extension projects. The propor-
tions of UFC’s influence are such that, at present, well 
over 1,5 million people directly or indirectly benefit from 
its outreach efforts.

Todo esse universo de mentes pensantes contribui 
para a expansão da universidade para além de seus 
limites territoriais, atingindo milhões de outros indi-
víduos por meio de ações de extensão. Para se ter 
uma ideia do tamanho dessa atuação, a população 
beneficiada direta e indiretamente pelas atividades 
extensionistas já supera 1,5 milhão de pessoas.

A população beneficiada direta 
e indiretamente pelas atividades 

extensionistas já supera
1,5 milhão de pessoas.
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In light of the foregoing, that is, the increasingly expres-
sive numbers paired with concrete social intervention 
ventures aiming at generating and diffusing knowledge, 
the Federal University of Ceará has, over the course of 
six decades, built a strong and acknowledged sense 
of belonging in the academic community, as well as 
pronounced feelings of affection and respect on the part 
of the cearense and Brazilian populations.

É por números como esses, cada vez mais expres-
sivos, e por ações concretas de intervenção na socie-
dade, gerando e compartilhando conhecimentos, 
que a Universidade Federal do Ceará construiu 
em seis décadas um forte e reconhecido senso de 
pertencimento em sua comunidade acadêmica e 
um declarado sentimento de afeto e respeito por 
parte da população cearense e brasileira.

Estudantes recém-ingressos comemoram 
matrícula na UFC | First-year students 
celebrate their enrollment at UFC

Intercambistas de origem africana: sentimento 
de amor à UFC segue além-mar | International 
students from African countries: the love for our 
university goes overseas
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Imagine o tamanho de um continente e toda a 
diversidade geográfica, cultural e socioeconômica 
que cabe em um espaço tão grande. Agora pense 
em tudo isso dentro das mesmas fronteiras. Assim 
é o Brasil e, por isso, é preciso situar onde fica a 
Universidade Federal do Ceará, sediada nesse país de 
dimensões continentais. A UFC se localiza na região 
Nordeste, uma das cinco que compõem o território 
brasileiro, e no estado de nome Ceará, que ocupa a 
oitava posição em densidade populacional entre os 
26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Fortaleza, 
capital do estado, é a cidade brasileira mais próxima 
da Europa e possui 2,6 milhões de habitantes.

Picture any given continent and the entirety of the 
geographic, cultural and socioeconomic diversity befitting 
such an immense land mass. Now picture all of these 
coexisting within the same sovereign borders. That is 
Brazil, and hence why it is important to understand UFC’s 
placement in this nation of continental proportions. The 
university is situated in Northeastern Brazil, one of the 
the national territory’s five regions, in the state of Ceará, 
which has the eighth highest population density of the 
26 Brazilian states and the Federal District. Fortaleza, the 
state capital, has a population of 2,6 million and is the 
Brazilian city located nearest to Europe.

Sobre o Ceará e a UFC
About Ceará and UFC

O estado do Ceará tem uma das maiores e mais 
frequentadas faixas litorâneas do Brasil, estendendo-se 
por 573 quilômetros. O oceano, além de importante 
motor do turismo e da economia, é a “casa” de muitas 
pesquisas da UFC, que conta até com uma unidade 
acadêmica chamada Instituto de Ciências do Mar 
(Labomar) e oferta cursos de graduação em Ciências 
Ambientais, Oceanografia, Engenharia de Pesca, 
Biologia e Engenharia Ambiental, além de diversos 
programas de pós-graduação que desenvolvem 
pesquisas no ambiente litorâneo.

The state of Ceará has one of the longest and most 
frequented coastlines in Brazil, spanning 573 kilometers. 
In addition to being a motor of tourism and naturally 
stimulating the economy, the ocean is home to much 
of the research developed at UFC. In that regard, the 
university owns and operates the Institute for Marine 
Sciences (Labomar), offering undergraduate programs 
in Environmental Sciences, Oceanography, Fisheries 
Engineering, Biology and Environmental Engineering, 
not to mention the several graduate programs actively 
developing research in shoreline environments.

Cultura local é matéria-prima para atividades 
que integram a comunidade acadêmica | Local 
culture provides the source material for activities 
that brings the academic community together

Litoral cearense é local de pesquisa para cursos de 
graduação e pós-graduação | Ceará’s coast is a rese-
arch site for undergraduate and graduate programs
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Além de rotas internacionais aéreas e marítimas 
que aumentaram consideravelmente o fluxo de 
passageiros de turismo e negócios pelo estado, 
grandes parcerias e investimentos internacio-
nais têm sido atraídos para o Ceará devido a seu 
crescimento – que, no primeiro trimestre de 2018, 
projetou-se acima da média nacional. O cenário é 
resultado também da contribuição de iniciativas 
como a Zona de Processamento de Exportação 
do Ceará e o Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém, localizado em São Gonçalo do Amarante, 
a 56 quilômetros da capital cearense. Além de o 
mercado internacional estar de olho no Ceará, a 
própria UFC mantém estreita relação com o poder 
público estadual, colaborando mutuamente na reali-
zação de pesquisas, elaboração de políticas públicas, 
prestação de serviços para a sociedade e formação 
de profissionais qualificados para atuar nas mais 
diversas frentes. É, enfim, uma instituição estratégica 
para o crescimento e o desenvolvimento de sua terra.

On top of the overseas maritime and air routes which 
have considerably augmented the flow of passengers 
on business and leisure trips, important international 
partnerships and investments have likewise been drawn 
to Ceará as a consequence of the state’s growth spiking 
above the national average in the first trimester of 2018. 
This promising backdrop also stems from the contribution 
of such initiatives as the Ceará Export Processing Zone 
and the Pecém Industrial and Port Complex, in the town 
of São Gonçalo do Amarante, located 56 km west of the 
state capital. Expectably, the international market has 
kept a close eye on Ceará. Further, UFC has maintained 
strong ties with the state government by way of mutual 
collaborations in research, public policy development, 
provision of services to society and the training of 
qualified professionals for work in an assortment of areas. 
The University thus presents itself, fundamentally, as a 
strategic institution for the growth and development of 
the state.

Alunos da UFC são 
lotados em programa 
de estágio em side-
rúrgica | UFC students 
participating in an 
industrial internship 
program in metallurgy

Nem sempre a UFC foi do jeito que conhecemos 
hoje. Aquela universidade dos primeiros tempos 
tinha um nome diferente: Universidade do Ceará, 
constituída pela Escola de Agronomia, Faculdade 
de Direito, Faculdade de Medicina e pela Faculdade 
de Farmácia e Odontologia. Outras unidades acadê-
micas foram sendo gradativamente incorporadas 
e criadas, cada uma com sua vocação: o Instituto 
de Ciências do Mar, que abraçou as pesquisas lito-
râneas; o Campus do Benfica, com sua eferves-
cência social, que abrigou as ciências humanas e 
sociais; o Campus do Porangabuçu, que recebeu 
várias unidades da área de saúde e fomentou 
um polo com múltiplos equipamentos assisten-
ciais e de pesquisa; o Campus do Pici Prof. Prisco 
Bezerra, cujos carros-chefes foram, inicialmente, as 
ciências e tecnologias, que tomou ares de cidade 
universitária, hoje abrigando cursos de várias áreas. 

It has not always been this way, however.  The University 
of Ceará, encompassing the School of Agronomy, the 
Faculty of Law, the Faculty of Medicine and the Faculty 
of Pharmacy and Dentistry. More academic units were 
later established and incorporated, each tending to its 
own vocation: the Institute for Marine Sciences, embra-
cing shoreline research; the Benfica campus, housing the 
social sciences and humanities amidst its fervent social 
vivacity; the Porangabuçu campus, accommodating the 
health sciences, having also fostered the creation of a 
technological hub equipped with multiple research and 
healthcare facilities; the Prof. Prisco Bezerra Pici campus, 
whose chief fields of knowledge were initially the sciences 
and technologies, eventually becoming a ‘university town’ 
of sorts, currently offering study programs in various fields.

O lema inicial da UFC, “o universal 
pelo regional”, a acompanha até hoje. 
Espalhando-se fisicamente pela capital 
cearense, por cinco municípios do interior 
e chegando virtualmente a dezenas de 
polos de ensino semipresencial, sempre 
esteve em sua essência o compromisso 
com a solução dos problemas locais sem 
que fosse esquecido o caráter universal 
de sua produção.

“The universal through the regional”, 
the early motto of UFC, has persevered 
to this day. Physically permeating the 
capital, four countryside municipalities, 
and reaching tens of blended learning 
centers virtually, the university has 
always upheld its core commitment 
to the solution of local issues without 
losing sight of the universal character 
of its production.

Sempre esteve na essência da 
UFC o compromisso com a 

solução dos problemas locais sem 
que fosse esquecido o caráter 

universal de sua produção.

Prédio histórico sedia 
Reitoria da UFC | The 

historical building which 
hosts the President’s Office
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In 2001, as its fiftieth anniversary approached, UFC 
traversed the boundaries of the capital and took root in 
the country for the first time. Even though it had already 
exerted some element of influence on a number of muni-
cipalities by way of extension and healthcare activities, it 
was not until then that undergraduate programs were first 
offered in municipalities other than Fortaleza. The first to 
welcome the new Medical Science programs were the city 
of Sobral, in northern Ceará, and the town of Barbalha, in 
the south. The combined efforts of UFC, the state gover-
nment and the municipal administrations, in partner-
ship with the Ministry of Education, made possible such 
a dream, thereby debunking the myth which stated that 
UFC was an institution that “turned its gaze upon the ocean 
while turning its back on the backlands”, as put by then 
President of UFC, professor Roberto Cláudio Frota Bezerra.

Em 2001, próximo ao seu aniversário de 50 anos, 
a UFC extrapolou as fronteiras da capital e fincou 
suas primeiras raízes no interior. Embora já presente 
em muitos municípios por meio de ações extensio-
nistas e de atendimento à saúde, só então a insti-
tuição começou a ofertar graduações em outras 
cidades além de Fortaleza. As primeiras a receber 
os novos cursos, bacharelados em Medicina, foram 
os municípios de Sobral, na região norte do Ceará, e 
Barbalha, na região sul. Esforços conjuntos da UFC, 
do governo estadual, das prefeituras dos municípios 
envolvidos e do Ministério da Educação tornaram 
realidade esse sonho, fazendo cair por terra o mito 
de que a UFC era uma instituição “voltada para a 
praia e de costas para o sertão”, como afirmou o 
então reitor da UFC, professor Roberto Cláudio Frota 
Bezerra. 

A expansão para o interior
Expansion towards the countryside

Not only did the university expand towards rural areas, 
but two other state-based federal institutions previously 
under its tutorship are now autonomous entities in their 
own right: the University for the International Integra-
tion of African-Brazilian Lusophony (UNILAB) and the 
Federal University of the Cariri (UFCA), situated in a 
massif in central Ceará and in the southernmost part 
of the state, respectively.

Não só a UFC expandiu-se para o interior como foi 
tutora de duas outras universidades federais no 
estado, hoje autônomas: a Universidade da Inte-
gração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(UNILAB) e a Universidade Federal do Cariri (UFCA), 
localizadas, respectivamente, em um maciço na 
porção central e no extremo sul do estado.

A expansão para o interior fez cair 
por terra o mito de que a UFC era 

uma instituição “voltada para a 
praia e de costas para o sertão”.

Inaugurado em 2008, o Campus de Quixadá é um 
polo tecnológico | Established in 2008, the Quixadá 
campus is a technological pole

Atividades da UFC em Sobral começaram com graduação 
em Medicina; hoje já são oito cursos | The Sobral campus 
initiated its activities with the undergraduate program 
in Medicine. Nowadays there are eight programs
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It is difficult for one to recount UFC’s track record of 
expansion and interiorization without touching on the 
Program of Support for Federal University Restructuring 
and Expansion Efforts (REUNI), a set of government poli-
cies initiated in 2007 aiming at allocating resources for 
the creation of new campuses, programs and seats at 
UFC, also covering excellence incentives for preexistent 
study programs and academic units, thereby improving 
their technical and pedagogical quality concurrently with 
decreases in evasion levels. The program made possible 
the implementation of new public higher learning 
institutions in the entire Brazilian territory. 

É difícil narrar o percurso de expansão e interio-
rização da UFC sem mencionar o Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (REUNI), política gover-
namental iniciada em 2007 que injetou recursos 
para a criação de novos campi, cursos e vagas na 
UFC, além do incentivo à excelência nos cursos 
e unidades já existentes, melhorando sua quali-
dade técnico-pedagógica e diminuindo a evasão. 
O programa possibilitou ainda a implantação de 
novas instituições públicas de ensino superior em 
todo o território brasileiro.

Quatro engenharias e bacharelado em Ciência da Computação integram oferta do 
Campus de Russas, que atende a região do Vale do Jaguaribe | Four engineering 
programs and a bachelor’s degree in Computer Science are available on the Russas 
campus, which endeavours to cater to the needs of the Jaguaribe region

Em 2008, a pós-graduação chegou ao inte-
rior, com a aprovação e início das atividades do 
mestrado em Biotecnologia do Campus de 
Sobral. Vários outros programas fora de Forta-
leza foram aprovados, sendo o mais recente o 
mestrado em Computação do Campus de Quixadá, 
cujas atividades começaram no início de 2019.

In 2008 graduate studies made it to the countryside 
with the approval and initiation of the activities of 
the master’s program in Biotechnology on the Sobral 
campus. Several other downstate-based programs have 
been approved since, the most recent of which being the 
master’s program in Computer Science on the Quixadá 
campus, whose activities commenced in early 2019.

O Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) 
possibilitou a implantação de 

novas instituições públicas 
de ensino superior em todo o 

território brasileiro.

Lado extensionista, como os serviços de saúde, também 
vem sendo fortalecido no interior | Health services 
and many other extension and outreach efforts are 
increasingly being offered throughout the state
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Figures and indicators notwithstanding, the greatest 
perceivable transformation is that of the places that 
welcomed the new campuses: farmers’ children are now 
in a position to enter university, being the first people 
in their families to ever accomplish higher education 
studies; students originating f rom impoverished 
backgrounds may now achieve degrees and invest in 
their own enterprises; and research and graduate studies 
likewise traverse the borders of the capital and facilitate 
development across kilometers of countryside. All of the 
above has notably dovetailed with urban growth and the 
inception of new businesses and services surrounding the 
locations where UFC has somehow taken root.
 
Now, those coming from the various regions of Ceará 
have the privilege of entering primary school and 
making their way to graduate-level education without 
ever leaving their hometowns. Upon graduating, they 
are actually able to contribute to local development 
and improvement. More than just degrees, the history 
of UFC in countryside municipalities is also made up of 
opportunities and dreams, and many chapters of this 
story have yet to be written.

Para além de números e indicadores, a maior trans-
formação é na realidade dos locais que receberam 
os campi: filhos de agricultores ingressando na 
universidade e sendo os primeiros de suas famí-
lias a chegar ao ensino superior; alunos de origem 
humilde formando-se para empreender; pesquisa e 
pós-graduação atravessando as fronteiras da capital 
para desenvolver diferentes regiões. Isso tudo com 
o público universitário fomentando o crescimento 
urbano e o surgimento de novos negócios e serviços 
nos espaços onde a UFC se instalou.

Hoje, estudantes de várias regiões do Ceará têm 
o privilégio de cursar do pré-escolar à pós-gradu-
ação sem sair do lugar onde nasceram e cresceram. 
Depois de formados, podem inclusive contribuir 
para o desenvolvimento e a melhoria locais. Mais que 
de diplomas, a história da UFC nos municípios do 
interior do Ceará é feita de oportunidades e sonhos, 
com muitos capítulos ainda a serem escritos.

Estudantes de Odontologia no Campus de Sobral; curso conta 
com centro de especialidades aberto à população | Dentistry 
students on the Sobral campus; the program runs a dental 
hygiene clinic which is open to the public

Inaugurado em 2014, o Campus de Crateús abre novo hori-
zonte de formação para jovens do semiárido | Established 
in 2014, the Crateús campus opens new horizons in higher 
education for young generations in the semi-arid region
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1. Fortaleza
Incorporou diversas 
faculdades já existentes 
e adicionou novos cursos, 
culminando em uma 
estrutura que hoje é formada 
por três campi: Benfica, 
Pici (Prof. Prisco Bezerra) 
e Porangabuçu. Possui 
ainda unidades de ensino 
e estações de pesquisa em 
outros pontos da cidade e na 
região metropolitana, como 
as pertencentes ao Instituto 
de Ciências do Mar. É a cidade 
onde se localiza a maioria 
dos cursos de graduação e 
programas de pós-graduação.

Fortaleza provided the stage 
for the incorporation of various 
preexisting faculties and was 
also the birthplace of several new 
programs. These academic units 
eventually coalesced to form a 
structure formed by three main 
campuses: Benfica, Pici (Prof. 
Prisco Bezerra) and Porangabuçu. 
Additionally, teaching units and 
research stations can be found in 
other locations around town and in 
the larger metropolitan area, such 
as the facilities of the Institute for 
Marine Sciences. The city is where 
most of UFC’s undergraduate and 
graduate programs are offered.

2. Sobral
Primeira incursão da 
UFC rumo ao interior do 
estado, o campus fica 
na região norte (a 230 
quilômetros da capital) e 
foi inaugurado em 2001, 
com o curso de Medicina. 
Após 21 anos, oferta cursos 
de Ciências Econômicas, 
Engenharia de 
Computação, Engenharia 
Elétrica, Finanças, Música, 
Odontologia e Psicologia, 
além de cinco programas 
de mestrado em áreas 
como biotecnologia, 
saúde e engenharias.

The first UFC incursion towards 
the central portion of the state, 
this campus was established in 
northern Ceará (230 kilometers 
from the capital) and was 
inaugurated in 2001, with the 
Medical Science program. 21 
years later, the campus now offers 
undergraduate programs in 
Economics, Computer Engineering, 
Electrical Engineering, Finance, 
Music, Dentistry and Psychology, in 
addition to five master’s programs 
in fields such as biotechnology, 
healthcare and engineering. 

Geografia da UFC
UFC geography

3. Quixadá
Criado em 2008, foi 
pensado como um polo 
tecnológico na região do 
Sertão Central cearense, a 
170 quilômetros da capital. 
Hoje conta com seis cursos 
de graduação, todos na área 
de tecnologia da informação 
e computação, área em que 
já conta com um programa 
de pós-graduação em 
computação. 

This campus was established in 
2008. It was designed to operate 
as a technological hub in the 
Central Backlands of Ceará, 170 
km from the capital. There are 
currently six undergraduate 
programs being offered in the 
fields of information technology 
and computer science, as well 
as a graduate program in 
computer science.

5. Russas
Situado a 160 

quilômetros da capital 
Fortaleza, no leste 

do estado, o Campus 
de Russas iniciou as 

atividades em 2014 e hoje 
conta com quatro cursos 

de engenharia (Civil, de 
Produção, de Software e 
Mecânica) e um na área 

de computação. 

The Russas campus is 160 
kilometers from Fortaleza, in 
eastern Ceará, having com-

menced activities in 2014. The 
campus currently offers four 
engineering programs (Civil, 

Production, Software and Me-
chanical Engineering) and one 

computer science program.

6. Itapajé
A mais nova unidade acadêmica da 

UFC situa-se a 137 quilômetros de 
Fortaleza, em Itapajé, e recebeu, em 

setembro de 2021, os estudantes 
dos três primeiros cursos, todos 

correlatos à área de tecnologia da 
informação. Os blocos didáticos 

são compostos por salas de aulas e 
laboratórios, salas administrativas e 

área de convivência, incluindo um 
teatro para 420 pessoas. O espaço 

é amplo e fica a poucos minutos do 
centro da cidade, com vista para as 

serras locais e a famosa Pedra do 
Frade, cartão-postal do município. 

The newest academic unit at UFC is located 
in Itapajé, about 137 km from Fortaleza, and 
welcomed the students of the first three pro-
grams, all related to the field of Information 

Technology, in September 2021. The teaching 
buildings are composed of classrooms and 

laboratories, administrative rooms and a 
living area, including a theater with a 420-

seat capacity. The campus has ample space, 
and it is located only a few minutes from 

downtown, with a view to the local moun-
tains and to the famous Pedra do Frade, the 

postcard of the city. 

Located in the westernmost 
portion of Ceará, almost at the 

border with the state of Piauí, 
this campus is 354 km from the 

capital. It offers the following 
undergraduate programs: 

Computer Science, Environmental 
Engineering, Civil Engineering, 

Mining Engineering and 
Information Systems.

4. Crateús
No extremo oeste do Ceará, já 

quase no limite com o Piauí, 
está localizado este campus, 
distante 354 quilômetros da 
capital. Abriga os cursos de 
graduação a seguir: Ciência 

da Computação, Engenharia 
Ambiental, Engenharia 

Civil, Engenharia de Minas e 
Sistemas de Informação.
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Caminhos do conhecimento
The paths of knowledge
Quando, em 1997, o jovem Artur Borges Adib 
entrou no curso de Física da Universidade Federal 
do Ceará, ainda não imaginava, na época, que 
estaria ali dando seus primeiros passos para uma 
futura e bem-sucedida carreira internacional. Hoje, 
já doutor e trabalhando nos Estados Unidos como 
CEO na Biocogniv Inc., ele relembra o apoio e a 
bagagem que construiu na época da graduação.

“O Departamento de Física da UFC, onde me 
formei, tem professores com bastante visibilidade 
na comunidade internacional. Além disso, o treina-
mento, a pesquisa e as conexões que lá me ofere-
ceram abriram várias portas para minha carreira 
nos Estados Unidos. Já passei pela Microsol, Firefox, 
Twitter e sigo explorando novas oportunidades 
da indústria de software, nas áreas de realidade 
virtual e de internet das coisas”, relata o ex-aluno.

When young Artur Borges Adib was admitted to the 
Physics program of the Federal University of Ceará back 
in 1997, he had no idea he was about to take his first 
steps towards a successful international career. Now 
a doctor of Physics and CEO at Biocogniv Inc., in the 
United States, he reminisces about the support and 
the experience acquired in his undergraduate days. 

 “The Physics Department at UFC, where I got my 
degree, relies on faculty with significant international 
visibility. Further, the training, research and connections 
I was provided with have opened many doors to my 
career in the United States. I’ve been with Microsol, then 
Firefox, Twitter, and I’m able to scout out new opportu-
nities in the software industry, specifically in the fields 
of virtual reality and the internet of things”, he said.

“Já passei pela Microsol, Firefox, 
Twitter e sigo explorando novas opor-
tunidades da indústria de software, 
nas áreas de realidade virtual e de 
internet das coisas.” | Artur Adib

Casos como o de Adib são cada vez mais comuns 
na UFC, uma universidade em plena expansão 
que se consolida como espaço de excelência no 
ensino. Nela, misturam-se cursos tradicionais de 
boa reputação, com programas inovadores, criados 
mais intensamente na última década com o obje-
tivo de atender a novos campos do conhecimento, 
mais transversais. Some-se a eles um leque de 
programas de pós-graduação que tem se fortale-
cido em quantidade e qualidade nos últimos anos.

Resumindo em números, a UFC oferece mais de 
120 cursos de graduação e aproximadamente 140 
programas de pós-graduação, entre doutorados 
e mestrados acadêmicos e profissionais. Esses 
cursos estão distribuídos pelas diversas regiões 
do estado, nos campi da capital e do interior.

Stories like Adib’s have become more and more 
commonplace at UFC, seeing as the university is in rapid 
expansion and thus increasingly securing its status as a 
paragon of excellence in education. Prestigious tradi-
tional programs amalgamate with innovative degrees 
established more intensely in the last decade in order 
to cater to newer, more transverse fields of know-
ledge. Adding to these is an array of graduate-level 
programs which have strengthened themselves over 
the last years in terms of both quantity and quality.

Numerically speaking, UFC currently offers more 
than 120 undergraduate programs and nearly 
140 graduate programs, including academic and 
professional master’s programs and doctorates. 
These programs span the many regions of the state, 
on both capital- and country-based campuses.

Hoje engenheiro de software nos Estados 
Unidos, Artur Adib construiu os alicerces 
de sua carreira no Departamento de 
Física da UFC | Currently a software 
engineer in the United States, Artur 
Adib started his career in our Physics 
Department
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A busca pela excelência espalha-se por todas as 
unidades acadêmicas e alguns indicadores ajudam 
a compreender esse movimento. Um deles é o 
resultado do Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (ENADE), uma prova obrigatória 
do Ministério da Educação que avalia o desem-
penho dos concludentes dos cursos de graduação.

Nele, os alunos do curso de Design, em Fortaleza, 
tiveram o melhor desempenho entre todos os cursos 
de design do país, públicos e privados. A 230 quilôme-
tros dali, no Campus de Sobral, o curso de Música e o 
curso de Odontologia também foram considerados 
os melhores do país entre seus pares, assim como o 
curso de Tecnologia em Redes de Computadores, 
do Campus de Quixadá, a 172 quilômetros da capital. 
Uma conquista e tanto para graduações relativamente 
recentes, todas criadas depois de 2010. Além delas, várias 
outras ficaram entre as 10 melhores de sua categoria.

The pursuit of excellence has extended to all academic 
units, and our numbers are indicative of this success. 
For instance, take the results of the National Assess-
ment of Student Achievement (ENADE), a compul-
sory examination sponsored by the Ministry of 
Education aimed at evaluating undergraduates’ 
performances upon completion of their studies.

Graduates from the Faculty of Design in Fortaleza 
achieved the best performances among all Design 
schools in the country, including both private and public 
institutions. 230 kilometers from the capital, on the Sobral 
campus, the Music and Dentistry programs were also 
considered the best in the country among their peers, as 
was the program in Technologies for Computer Networks 
on the Quixadá campus, which in its turn is 172 kilome-
ters from the state capital. These are remarkable achie-
vements considering that the aforementioned programs 
are relatively recent, having been created after 2010. 
Aside from the above-stated, several other programs 
ranked among the top 10 in their respective categories.

Cursos de economia criativa, 
como o de Design-Moda, segundo 
melhor do Brasil em sua área, são 
destaque nas avaliações | Our 
creative economics programs 
such as Fashion Design, which is 
the second best in its field, have 
excelled in several institutional 
assessments

Outro indicador importante é o Conceito Preliminar 
de Curso (CPC), do Ministério da Educação, índice 
que procura avaliar quanto o curso agregou ao 
aluno, identificando a diferença de conhecimento 
entre o ingressante e o concludente. Indicadores 
como esse acabam sendo um grande desafio 
para instituições que possuem um ingresso muito 
concorrido, como é o caso da UFC, porque a nota 
de entrada dos ingressantes já costuma ser alta.

Ainda assim, cursos como o de Música, em 
Sobral, e o de Engenharia Ambiental, em Forta-
leza, foram os melhores de todo o Brasil dentro 
de suas áreas. Já os cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia Química, Letras-In-
glês e Psicologia ficaram entre os 10 melhores.

The Preliminary Program Appraisal (CPC) of the 
Ministry of Education accounts for yet another impor-
tant quantitative indicator in that it assesses the 
extent to which graduates benefit from their university 
studies by mensurating the knowledge gap between 
newly admitted students and recent graduates. Indi-
cators of the sort oftentimes prove to be a major chal-
lenge for institutions with particularly competitive 
entrance examinations, as is the case with UFC, since 
admitted students’ scores are normally high as they are.

Even so, programs like Music, in Sobral, and Environ-
mental Engineering, in Fortaleza were the best in their 
fields nationwide. As for Architecture and Urbanism, 
Chemical Engineering, Letters-English and Psychology, 
these ranked among the 10 best programs in their areas.

Orquestra Sinfônica da UFC em Sobral, projeto de extensão do curso 
que é considerado o melhor do Brasil entre as licenciaturas em 
Música | The UFC Symphony Orchestra in Sobral, an extension project 
sponsored by the undergraduate program in Music, is considered the 
best in Brazil among the licentiate degree programs
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A universidade tem investido em cursos de vanguarda na área de 
sustentabilidade, como Engenharia de Energias Renováveis, Ciências 
Ambientais e Oceanografia | The university has steadily invested in 
cutting-edge programs in sustainability, such as Renewable Energy 
Engineering, Environmental Science and Oceanography

Além da preocupação com a qualidade dos cursos 
existentes, a UFC também tem tido a atenção de 
ampliar sua atuação para novos campos do conhe-
cimento. Desde os anos 2000, a universidade expe-
rimentou grande expansão, incorporando cursos 
que trabalham com questões contemporâneas, 
como sustentabilidade, tecnologias e a temática 
da economia criativa. Exemplo disso foi a criação 
de três cursos na área de meio ambiente, cada um 
com uma abordagem diferente: Ciências Ambien-
tais, Economia Ecológica e Engenharia Ambiental.

In addition to the concern for the quality of ongoing 
programs, UFC has endeavored to amplify its efforts in 
newer fields of knowledge. Since the 2000s, the university 
has seen much in the way of expansion, having incorpo-
rated programs that address such contemporary issues 
as sustainability, technologies and the realm of creative 
economics. An example of these endeavors can be found 
in the creation of three programs in the environmental 
field, each with its own approach: Environmental Sciences, 
Ecological Economics and Environmental Engineering.

Os estudantes podem ainda optar por gradua-
ções mais específicas, como Energias Renová-
veis e Oceanografia; ou por cursos mais tradicio-
nais, como os de Ciências Biológicas e Geografia, 
nos quais a questão do meio ambiente é parte 
do currículo. Outro campo de estudos que teve 
forte investimento foi o de artes e todos os seus 
desdobramentos na esfera da economia criativa. 
Cursos como Design-Moda, Dança, Música, Teatro, 
Cinema e Audiovisual e Gastronomia vieram a se 
somar a graduações já tradicionais, como Filo-
sofia, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, 
em uma nova estrutura: o Instituto de Cultura e 
Arte (ICA). O curso de Gastronomia, aliás, é um 
dos poucos bacharelados desse tipo no Brasil.

O que torna a UFC bastante peculiar é o fato de 
nela se mesclarem diversos modelos de univer-
sidade, organizados de modo a permitir a alunos 
e professores experiências bastante distintas 
entre si, sem se fechar em um padrão rígido. 
Isso faz com que até mesmo cursos siameses, 
como os de Psicologia em Fortaleza e em Sobral, 
sejam organizados de forma bastante diferente.

More specific undergraduate studies are also available, 
like Renewable Energy and Oceanography; as well as 
more traditional programs such as Biological Sciences 
and Geography; all of which place significant emphasis 
on environmental matters as part of the curriculum. 
Further investments were applied in the field of arts and 
related areas within the realm of creative economics. 
Programs like Fashion Design, Dance, Music, Drama, 
Cinema and Audiovisual Arts, and Gastronomy were 
joined by more traditional programs like Philosophy, 
Journalism and Publicity and Propaganda whilst orga-
nizing themselves under the new Institute for Culture 
and Art (ICA). Ours is actually one of only a few bache-
lor’s degrees in Gastronomy currently available in Brazil.

UFC distinguishes itself in particular because of its 
combination of several university models within one 
institution. Said models are articulated in such a way 
that students and faculty partake in experiences very 
distinct amongst themselves, albeit without adhering 
to any rigid patterns. This has led otherwise identical 
programs to be organized in significantly different 
manners, as is the case with the Psychology programs 
in Fortaleza and Sobral.

Formação embasada no tripé ensino-pesquisa-extensão propor-
ciona aos estudantes percurso acadêmico que alia teoria, prática 
e inovação | The education offered at UFC is rooted on teaching, 
research and extension, providing students with an academic 
journey which combines theory, practice and innovation

Desde os anos 2000, a univer-
sidade experimentou grande 
expansão, incorporando cursos 
que trabalham com as princi-
pais questões contemporâneas.
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Um olhar abrangente revela que essa característica 
significa uma universidade mais aberta e flexível 
a diferentes modelos e inovações. Foi assim, por 
exemplo, que a universidade aceitou o desafio 
de realizar dois cursos temporários de licencia-
tura voltados exclusivamente para a educação 
indígena, ou de abrir um curso de licenciatura em 
Letras voltada para a linguagem brasileira de sinais, a 
Libras, destinada preferencialmente ao público surdo.

Mas, se por um lado, olha para esses públicos 
segmentados, a UFC ao mesmo tempo está atenta 
ao quadro geral. O importante é não descuidar de 
seu ativo mais importante: as pessoas. O desafio 
diário tem sido estimular o potencial de cada um, 
ofertando sempre uma educação de alta quali-
dade e conectada com as demandas da sociedade.

A comprehensive look at UFC is bound to ascertain that 
this is a more open university, one that is flexible in the face 
of different models and technological innovations. To give 
an example, we have undertaken the challenge of offe-
ring two temporary licentiate-degree programs targe-
ting indigenous education. Similarly, we have launched 
a Letters program focusing on Brazilian sign language, 
or Libras, which is directed at the deaf community.

If on the one hand, however, particular segments of 
society are given such greatly needed attention, on the 
other, the university has concurrently managed to attend 
to the general public as well. What truly matters is that 
we be mindful of our most important asset: people. The 
daily challenge has hence involved the stimulation of each 
individual’s own potential, looking to always offer high-
-quality education in harmony with societal demands.

Além de disciplinas sobre Língua Brasileira de Sinais em 
cursos como Pedagogia e demais licenciaturas, a UFC 
oferta graduação em Libras como uma de suas ações 
afirmativas | In addition to Brazilian Sign Language 
courses composing the curriculum of such programs 
as Pedagogy and other licentiate degrees, UFC offers a 
full-fledged undergraduate program in Brazilian Sign 
Language as part of its affirmative action policies

O importante é não descuidar 
do ativo mais importante da 
universidade: as pessoas.
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As diversas formas de ensinar
The many forms of teaching
É preciso acompanhar o espírito dos tempos. E é 
assim que a UFC vem transformando sua oferta 
de cursos de graduação: com uma perspectiva 
formativa cada vez mais multidisciplinar, alinhada a 
uma articulação entre teoria e prática, assim como 
a modalidades de ensino inovadoras. A “missão” 
é levada tão a sério que é mencionada em vários 
objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvi-
mento Institucional da universidade para 2018-2022.

O ponto de partida para tal foi a definição de que 
os cursos ofertados não só deveriam adotar currí-
culos mais flexíveis como também reanalisá-los 
periodicamente. Outros aspectos transversais 
deveriam ser considerados, como indissociabili-
dade ensino-pesquisa-extensão, inclusão, interna-
cionalização, sustentabilidade e formação baseada 
em metodologias ativas de ensino e aprendizagem.

The spirit of the times must be heeded. UFC has taken this 
precept to heart by overhauling undergraduate course 
offerings: we have steadily employed a formative pers-
pective which in turn has become progressively more 
multidisciplinary in conjunction with solid articulations 
of theory and practice, in addition to innovative teaching 
modalities. Such is the seriousness of this mission that 
it is touched upon in many of the strategic objectives 
listed in the 2018-2022 Institutional Development Plan.

The starting point for this effort was the decision to not 
only make the curricula more flexible, but to periodically 
reanalyze them as well. Other transversal aspects must 
likewise be considered, for instance, the inseparability of 
teaching, research, and extension, as well as inclusion, 
internationalization, sustainability, and educational prac-
tices based on active teaching/learning methodologies. 

Em paralelo, cresceu a importância de ampliar 
o escopo dos currículos através de atividades 
complementares, hoje pré-requisitos para a 
formatura do aluno. Elas são o elo entre teoria 
e prática, incentivando métodos que comple-
mentam os conhecimentos necessários à futura 
atuação do estudante. Há ainda a possibilidade 
de agregar valores mais diversos, tanto pela 
adoção de componentes curriculares modulares 
com professores visitantes/convidados, opcionais 
(previstos no projeto pedagógico do curso) ou 
livres (que não se enquadram como obrigatórios, 
nem estão previstos como opcionais ao curso, mas 
que o aluno pode por iniciativa própria cursar).

In parallel with the foregoing, the importance of widening 
the scope of our programs has also become more appa-
rent through extracurricular activities, which are now 
graduation prerequisites. Said activities connect theory 
and practice and push for the emergence of methods 
that enhance the knowledge necessary for students’ 
future careers. An even greater diversity of values is 
similarly made possible by means of the promotion of 
modular course offerings with visiting/guest faculty (as 
provided for in the program’s pedagogical project) or free 
courses (which are not compulsory nor are provided for as 
electives, but may be taken on a student’s own initiative).

Campus da UFC em Quixadá investe em 
protagonismo dos alunos e adoção de 
mentalidade empreendedora. Na foto, 
Roberta Dutra, coordenadora do Núcleo 
de Inovação e Empreendedorismo 
(INOVE) | The UFC Campus in Quixadá 
invests in student protagonism and the 
adoption of an entrepreneur mentality. 
Roberta Dutra (pictured) is the coordi-
nator of the Innovation and Entrepre-
neurship Center (INOVE)
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Também no campo do fortalecimento da quali-
dade acadêmica está o Colégio de Estudos Avan-
çados da UFC (CEA), que atua principalmente 
fortalecendo o intercâmbio de professores, pesqui-
sadores, técnicos e estudantes na troca de conhe-
cimentos nos âmbitos regional, nacional e interna-
cional. Suas atividades mais frequentes são cursos, 
conferências e seminários, além da articulação 
e apoio ao exercício de atividades de pesquisa 
e difusão científica em centros fora do Ceará.

Ações de impacto interno, como a formação 
continuada dos professores da casa e o incentivo 
à aprendizagem cooperativa (na qual os estu-
dantes apoiam-se mutuamente em células de 
estudo, incentivando o protagonismo juvenil e 
também a elevação do rendimento) contribuem 
para o desenvolvimento geral dos cursos. Um foco 
especial é dado às licenciaturas, por meio da articu-
lação com escolas de ensino básico e da formação 
de futuros docentes com um olhar mais sensível. 

Por fim, há uma preocupação em ampliar a capa-
citação dos docentes para o uso das tecnologias 
da comunicação e informação nos processos 
de ensino e de aprendizagem, o que nos leva a 
outro campo que tem impactado a graduação na 
UFC: o ensino a distância. A utilização de meto-
dologias híbridas (presencial e on-line) é encora-
jada mesmo nos cursos cujo regime de funcio-
namento é presencial. Entre outros recursos, a 
universidade conta com um ambiente de apren-
dizagem próprio, a plataforma Solar, na qual 
o material didático é disponibilizado e as ativi-
dades e interações assíncronas da EaD ocorrem.

Also in the game of boosting academic quality is the UFC 
Association for Advanced Studies (CEA), predominantly 
dedicated to strengthening the exchange of faculty, rese-
archers, technical-administrative staff and students in 
the context of knowledge sharing at the regional, national 
and international levels. The school’s most frequent 
endeavors involve courses, conferences and seminars, 
and the articulation and promotion of research and 
scientific diffusion activities at centers outside of Ceará.

Contributors to the overall development of the 
courses include internally impactful actions like 
continuing qualification of faculty and the stimula-
tion of cooperative learning (in which students mutu-
ally support one another in study groups, promoting 
youth protagonism and performance boosts). Special 
emphasis is placed on licentiate programs via arti-
culations with primary schools and through the trai-
ning of teachers from a more sensitive perspective.

Lastly, another major concern lies in upskilling teachers 
for the use of communication and information tech-
nologies to aid teaching/learning processes, leading 
us to one particular factor that has greatly impacted 
on UFC’s undergraduate indicators: distance educa-
tion. The utilization of hybrid methodologies (i.e. 
classroom- and web-based) is encouraged even in 
the traditional face-to-face class format. Among 
other resources, the university has its own learning 
environment, onto which course materials may be 
uploaded and where the asynchronous distance 
education interactions take place: the Solar platform.

Contando com a modalidade de ensino semipre-
sencial desde 2006, a UFC foi, junto com a Univer-
sidade Federal do Pará (UFPA), na região norte do 
Brasil, a pioneira entre as universidades públicas no 
credenciamento no Ministério da Educação brasi-
leiro para a oferta de ensino superior a distância. 
A diplomação nesses cursos é idêntica à dos 
cursos presenciais, inclusive com solenidade de 
colação de grau. “Formamos milhares de alunos, 
que estão atuando ou nas escolas ou continuaram 
seus estudos em cursos de mestrado e douto-
rado, ou seja, uma contribuição significativa para 
a melhoria da educação no estado do Ceará”, orgu-
lha-se o professor Mauro Pequeno, que se dedica 
ao estudo da educação a distância desde 1995 e foi 
um dos responsáveis pela implantação da modali-
dade na UFC. Seja no espaço da sala, on-line ou nos 
meandros das próprias relações de ensino-aprendi-
zagem, a UFC encontra-se em constante avaliação 
e recriação das formas de ensinar e aprender. 

Taking into account the inception of blended learning 
programs in 2006, UFC pioneered the obtainment of 
certifications from the Brazilian Ministry of Education 
for offering distance education programs at the tertiary 
level in federal public universities, along with the Federal 
University of Pará (UFPA). Distance education degre-
e-granting is undifferentiated from classroom-based 
programs’, including the hosting of commencement 
ceremonies. “We have graduated thousands of students 
who are either working in schools or pursuing master’s/
doctoral degrees, that is to say, we have contributed 
significantly to the improvement of education in Ceará”, 
professor Mauro Pequeno says proudly. He has studied 
distance education since 1995 and was a member of 
the team responsible for implementing the modality at 
UFC. Whether it is in classrooms, online environments, 
or otherwise navigating the curves of teaching-learning 
relationships, UFC finds itself constant evaluating and 
reimagining the many forms of teaching and learning.

Aulas em campo e contato com setor produtivo preparam jovens para 
atuar com mais propriedade na área em que estão se graduando | Field 
classes and experiences in the manufacturing sector prepare young 
students to work with more confidence in the field they are entering
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Resgate de raízes: uma 
educação de indígenas 
para indígenas
Back to the roots: indigenous 
education for indigenous 
communities
No interior de uma aldeia indígena, 
as escolas não são como as outras. 
Há tempo de conjugar verbos, clas-
sificar seres vivos e resolver equa-
ções. Mas também há dias em que 
a classe é sem paredes, na noite de 
lua. Em outros, o professor cala para 
que o ancião possa falar. Há muito de 
educação formal, mas também muito 
de saberes tradicionais a resgatar. 
Sensível às particularidades da 
educação nessas comunidades, a UFC 
vem, desde 2013, entregando à socie-
dade professores indígenas de várias 
etnias, formados em licenciaturas 
interculturais. Já concluíram o curso 110 
alunos, e a expectativa nos próximos 
dois anos é diplomar mais 185.

The schools in indigenous communities 
are very different from those with which 
we are familiar. Some time is assigned 
for conjugating verbs, classifying living 
beings and solving problems. On some 
days, however, classes are taught outside, 
under the moonlight. At other times, for 
instance, teachers are silent so as to 
allow the village’s elders to speak. There 
are some elements of formal education, 
but much traditional wisdom is also 
salvaged. Observant of the educational 
particularities of such communities, UFC 
has provided society with indigenous 
teachers from several ethnicities since 
2013. These professionals are granted 
what are known as intercultural licen-
tiateships. 110 students have already 
graduated from these programs, and 
185 more are expected to receive their 
degrees during the next two years.
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No Brasil, a educação escolar indígena é uma 
modalidade de educação básica pública assegu-
rada pela Constituição Federal e por legislações 
específicas, ou seja, além do acesso aos conhe-
cimentos científicos ensinados nacionalmente a 
alunos não índios, o conteúdo para os indígenas 
é aliado à recuperação de memórias históricas, 
à valorização das identidades e à preservação 
de idiomas e traços culturais. O estado do Ceará 
possui, atualmente, 14 povos indígenas residentes 
em seu território, que contam com 41 escolas.

Primary- and secondary-level indigenous education in 
Brazil is a modality of basic public education provided for 
by the Federal Constitution and specific legislation alike, 
meaning in practical terms that, in addition to having 
access to the scientific knowledge taught nationwide to 
non-indigenous students, indigenous schoolers benefit 
from perspectives like collective memory retrieval, iden-
tity appreciation and the preservation of languages and 
cultural features. The state of Ceará currently has 14 indige-
nous tribes residing in its territory, supported by 41 schools. 

Benício Nascimento, de uma das etnias indígenas mais populares do 
estado, graduou-se em Geografia pela UFC | Benício Nascimento, who 
is part of one of the most popular indigenous ethnic groups in the state, 
completed his undergraduate studies in Geography at UFC

Pouco a pouco, os estudantes indígenas rompem 
barreiras e adentram espaços que não só os 
reservados para eles. Benício Nascimento foi um 
exemplo disso. Índio da etnia pitaguari, uma das 
mais numerosas do Ceará, ele cursou a graduação 
regular de Geografia na UFC, voltada para um 
público mais amplo. Essa, por sinal, foi a segunda 
vez que ele passou na seleção para a universi-
dade. A primeira foi em 2013, para Matemática, 
curso que foi trocado em 2016 pela Geografia, 
onde o jovem realmente se encontrou e acredita 
poder contribuir mais com a luta de seu povo.   

 Little by little, indigenous students overcome obstacles 
and enter spaces that are not only the ones reserved to 
them. Benício Nascimento was an example of that. A 
member of the pitaguari ethnic group, one of the most 
numerous in Ceará, he attended the undergraduate 
program in Geography at UFC, directed to a wider target 
audience. This was, in fact, the second time he was 
accepted at the university. The first one was in 2013, to 
the undergraduate program in Mathematics. In 2016, he 
changed to Geography, where he finally found himself, 
and believes to contribute more to his people’s struggle.

“The major paradigm shift that I could hope to promote 
was to be admitted to one of the finest universities in 
the Brazilian Northeast on two separate occasions”, the 
student said proudly, further declaring that, apart from 
graduating, he has other ambitions regarding the insti-
tution. “One of the things I plan to do is expose a reality 
that has been forgotten by society and downplayed in 
academe by promoting academic writing and scientific 
knowledge produced by indigenous people, with indi-
genous people and for indigenous people”, he explains.

“A maior quebra de paradigmas que eu po-
deria promover foi entrar duas vezes para 
uma das  melhores universidades do Nor-
deste do Brasil em duas ocasiões diferentes. 
Um exemplo é expor realidade esquecida e 
menosprezada pela sociedade na academia, 
na forma de trabalhos acadêmicos e conhe-
cimentos científicos  feitos de índio, com ín-
dio e para índio”

Saber tradicional e científico: na sole-
nidade de colação de grau das licen-
ciaturas indígenas, caciques das etnias 
ficam lado a lado com autoridades 
acadêmicas | Tradition meets science: 
at the commencement ceremony of the 
indigenous licentiate degrees, chieftains 
of ethnic groups stand side by side with 
academic authorities
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A graduação indígena tem uma proposta bipeda-
gógica, dividida entre tempo escola e tempo comu-
nidade. O primeiro é o período de atividades letivas 
que ocorrem em um campus da universidade, e o 
segundo, a vivência in loco nas aldeias. “Estamos 
qualificando com grau superior as práticas de 
docência e liderança que muitos desses indígenas 
já exercitavam em escolas de suas  etnias”, afirma o 
professor de Antropologia da UFC Kleber Saraiva, 
que acompanha de perto essas licenciaturas. 
Ele acrescenta que a expectativa é de expansão 
da oferta, pois a demanda é imensa. Só a região 
metropolitana da capital Fortaleza concentra uma 
população indígena de cerca de 15 mil pessoas.

Indigenous undergraduate education advocates a 
dual pedagogy approach, divided into school time 
and community time. The former refers to the period 
of on-campus school activities, while the latter revolves 
around on-site experience in the communities. “We 
work to bestow tertiary-level qualification upon 
the teaching and leadership practices that many of 
the indigenous folk already put to use in their own 
schools”, says UFC Anthropology professor Kleber 
Saraiva, who has closely supervised the licentiateship 
programs. He adds that, owing to the massive demand, 
course offerings are naturally expected to increase. 
The Fortaleza metropolitan area alone is home to 
an indigenous population of about 15,000 people.“Estamos qualificando com grau 

superior as práticas de docência 
e liderança que muitos desses 
indígenas já exercitavam.” 
| Kleber Saraiva
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Um novo leque 
de experiências

 _ Cooperação estudantil 
para derrubar barreiras  _Student cooperation in 

order to break down barriers
Estudante de Letras-Libras, Lethycia Jales sempre 
enfrentou a dificuldade de interação pelo fato de ser 
surda. “A maioria das pessoas não conhece Libras, 
que é a Língua Brasileira de Sinais, o que tornava a 
comunicação mais difícil”, relata. Ela, então, resolveu 
criar um projeto para ensinar Libras a estudantes 
da UFC. Através do Programa de Aprendizagem 
Cooperativa em Células Estudantis (PACCE), iniciou, 
em 2017, a primeira turma, com alunos de diversos 
cursos. A experiência mostrou as vantagens da 
aprendizagem cooperativa: “A gente aperfeiçoa habi-
lidades sociais, como se colocar no lugar do outro”.

“Most people are unfamiliar with Libras, or Brazilian Sign 
Language, which just makes communicating altoge-
ther more difficult”, says Lethycia Jales, a student in the 
Letras-Libras program, who has continuously encoun-
tered interactional hardships due to her hearing impair-
ment. She then decided to create a project to teach Libras 
to UFC students. Under the Program for Cooperative 
Learning in Student Groups (PACCE), she started the first 
group in 2017 with participants coming from different 
study programs. Her experience attested to the advan-
tages of cooperative learning: “We work on indispensable 
social skills like putting ourselves in one another’s shoes”.

Photo Gallery:
A new range 
of experiences 

 :Fotogaleria

 _ Sala de aula invertida

 _Flipped classroomsRevirando o modelo tradicional do ensino em sala 
de aula, o professor Francisco de Assis de Souza 
Filho adotou um método que tem dinamizado 
aulas de Hidrologia, destinadas a estudantes de 
Engenharia. Em parceria com o Instituto UFC 
Virtual, preparou aulas on-line para que os alunos 
tivessem contato com o conteúdo dentro de casa, 
aproveitando assim o momento presencial em 
classe para realizar atividades práticas e colabo-
rativas, conforme o tópico em estudo. A chamada 
sala de aula invertida tem alcançado resultados 
bastante positivos, e a experiência vem sendo 
repassada para outros professores de diversas áreas.

Uprooting traditional classroom models, professor Fran-
cisco de Assis de Souza Filho elected a method that has 
energized Hydrology classes for engineering students. 
In partnership with the Virtual UFC Institute, online 
lessons have been made available so that students 
may access the content from their homes and use 
class meetings for practical and collaborative tasks, in 
line with the topics at issue. The so-called flipped class-
rooms have achieved very positive results, and the expe-
rience has been replicated by professors in many fields.
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Desde os processos administrativos até o mate-
rial didático para as aulas virtuais, o Laboratório de 
Mídias Educacionais (LME) tem contribuído para 
o sucesso do Instituto UFC Virtual. Para garantir 
o suporte aos cursos da modalidade a distância, o 
laboratório, instalado em 2013, vem criando uma 
série de soluções em mídias educacionais inte-
ligentes. São materiais multimídia, simuladores, 
realidade aumentada, aplicações web, animações, 
jogos, ambientes virtuais de aprendizagem e outras 
ferramentas que se adequam à democratização 
do ensino a distância e ao acesso à tecnologia.

From administrative processes to course materials 
for virtual lessons, the Educational Media Laboratory 
(LME) has significantly contributed towards the success 
of the Virtual UFC Institute. In order to ensure a sound 
level of support for distance education programs, the 
laboratory has created a series of intelligent educa-
tional media solutions since its establishment in 2013. 
Among other tools to accommodate the democratiza-
tion of distance learning and access to technology, the 
laboratory works with multimedia materials, simula-
tors, augmented reality technology, web applications, 
animations, games, and virtual learning environments.

 _ Mídias educacionais
 _Educational media

Em 2016, o professor Augusto Albuquerque, do 
curso de Engenharia Civil, desenvolveu uma 
disciplina na qual levou estudantes, ao longo de 
todo o semestre, a acompanhar as várias fases da 
construção de um prédio de alto padrão tecnoló-
gico. Além das aulas expositivas, a metodologia 
previa aulas de campo dentro do canteiro de obras, 
discussão de situações práticas e análise qualita-
tiva de casos. A ideia deu tão certo que ganhou 
prêmio internacional, e a disciplina formalizou 
convênio com o sindicato local de construção civil 
para ser realizada em diversos outros canteiros. 

In 2016 professor Augusto Albuquerque took Civil Engi-
neering students on periodical tours of a high-techno-
logy construction site for the duration of a course. This 
was part of a methodology which aimed to observe the 
several stages of civil construction. In addition to expo-
sitory classes, the methodology provided for field trips 
to the construction site and its premises, where classes 
were taught, practical situations were discussed and 
qualitative case analyses could be carried out. Such was 
the success of the idea that it was honored with an inter-
national award, in addition to the signature of a formal 
covenant with the local civil construction trade union 
so that the experience could be iterated on other sites.

 _Hard Hat Learning

 _ Canteiro de aprendizagem
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O primeiro modelo de simulação de organismos 
internacionais no Ceará foi criado em 2004 na 
UFC. O programa Simulação da Organização das 
Nações Unidas (SONU) reúne bolsistas e voluntá-
rios de instituições de ensino superior de Fortaleza 
sob a orientação de nossos professores. Os partici-
pantes atuam como diplomatas, ministros, juízes, 
promotores e defendem os interesses de países ou 
de partes que representam. São simuladas, ainda, 
agências de notícias internacionais para realizar 
a cobertura dos eventos. Modelos de organismo 
internacionais também são levados para escolas 
públicas e particulares da capital cearense. Pales-
tras, minicursos, publicações e campanhas soli-
dárias completam a gama de ações da SONU.

The first international entity simulation model in Ceará 
was created at UFC in 2004. The program entitled 
Model United Nations (SONU) gathers research assis-
tants and volunteers from higher education institutions 
in Fortaleza under the supervision of our faculty. Parti-
cipants play the role of diplomats, ministers, judges or 
prosecutors, and defend the interests of the countries 
or parties they represent. Likewise, international news 
agencies are also the subject of event coverage simu-
lations. International entity models are also applied in 
public and private schools of the capital. Lectures, short 
courses, publications and charity campaigns round 
off the diverse activities developed at UN simulations. 

 _ Simulação das Nações 
Unidas (SONU)

 _Model United Nations

A sala de videoconferência do Instituto UFC Virtual, 
no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, é palco para 
uma das vantagens proporcionadas pelo investi-
mento em tecnologia da informação no ensino da 
UFC. É lá que é realizada a primeira experiência de 
disciplina de graduação oferecida presencialmente 
e por videoconferência, concomitantemente. A 
disciplina Avaliação e Perícia de Engenharia é minis-
trada pelo professor Ademar Gondim para alunos 
de Engenharia de Fortaleza, Russas e Crateús. As 
turmas no interior assistem às aulas em tempo real, 
com a supervisão de um servidor da UFC, e suas 
atividades práticas são todas acompanhadas pelo 
docente, que realiza visitas frequentes aos campi.

The videoconference facilities at the Virtual UFC Insti-
tute on the Prof. Prisco Bezerra Pici Campus provide 
the stage for one of the benefits brought forth by 
information technology investments in UFC teaching 
activities. The Institute is where the first experience in 
blended learning undergraduate courses takes place, 
with the simultaneous teaching of in-person classes 
and videoconference lessons. The course “Enginee-
ring Assessment and Forensics” is taught by professor 
Ademar Gondim to Fortaleza, Russas and Crateús 
students. Downstate-based students receive real-time 
instruction under the supervision of a UFC employee, 
with their practical activities being overseen in their 
entirety by the professor, who in their turn makes 
periodical on-campus visits for face-to-face sessions.

 _ Aula presencial e por 
videoconferência

 _Class meetings and videoconferences
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A educação não é somente uma das atividades-fim 
da UFC, como também motiva pesquisas, projetos 
e inovações. Nossa universidade possui um dos 
maiores programas de pós-graduação em educação 
do Brasil. O programa forma mestres e doutores 
que assumem a missão acadêmica e científica de 
responder, por meio de suas pesquisas, às demandas 
sociais da educação em geral e, em particular, às 
da educação superior, que sofreu um processo de 
franca expansão em um passado recente do Brasil.

Education is not just one of the core activities at UFC, 
but it also motivates research, projects and innovation. 
Our university hosts one of the best graduate programs 
in Education in the country. The program enables the 
qualification of masters and doctors who undertake the 
academic and scientific mission to, by means of their 
research, attend to the social demands of education in 
general and, in particular, of higher education, which 
has gone through a process of expansion in the country’s 
recent history. 

For the improvement of education 
in Ceará and in Brazil 

Pela melhoria 
da educação do 
Ceará e do Brasil 

Ainda na seara da pós-graduação, a UFC oferta 
diversos mestrados profissionais em docência 
de disciplinas do ensino básico. Estruturados em 
rede nacional e regime semipresencial por várias 
instituições de ensino superior – entre elas, a UFC –, 
os cursos têm como público-alvo professores dessas 
disciplinas, especialmente nas escolas públicas, 
que busquem aprimoramento em sua formação 
profissional, com ênfase no domínio aprofundado 
de conteúdo relevante para sua atuação docente.

Also in the field of postgraduate studies, UFC offers 
several professional master’s programs in the teaching of 
elementary education subjects. Structured in a national 
network and with their classes divided into classroom-
based and distance education courses, by several higher 
education institutions – including UFC –, the programs 
have professors of these subjects as their target audience, 
especially in public schools, which seek to improve their 
professional qualification, with emphasis on the mastery 
of the content which is relevant for their teaching practice. 



teaching  •  v • 7170 • v • ensino

A contribuição da universidade não se volta apenas 
para o ensino superior, sendo uma das institui-
ções mais atuantes no trabalho pela melhoria da 
qualidade do ensino básico. Teve participação na 
concepção do Programa Aprendizagem na Idade 
Certa (PAIC), criado em 2007 pela Secretaria da 
Educação do Estado do Ceará (SEDUC) e aplicado 
em todos os 184 municípios cearenses. O programa 
promove a cooperação entre governo estadual e 
municípios para alfabetizar todos os alunos da rede 
pública até o fim do segundo ano do ensino funda-
mental e melhorar os resultados de aprendizagem 
nas demais séries até o 9º ano, último dessa faixa 
de ensino. As ações incluem formação continuada 
de professores, apoio à gestão escolar, concessão 
de bolsas de estudo, aquisição de material didá-
tico e avaliações periódicas. A UFC é colaboradora 
perene do programa nos eixos pedagógico e de 
avaliação; a iniciativa é tão bem-sucedida que se 
tornou uma política de Estado, por meio do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

The university’s contribution does not only concern higher 
education, as one of the most active institutions when it 
comes to working for the improvement of teaching quality 
in elementary education. It took part in the conception of 
the Learning at the Right Age Program (PAIC), created 
in 2007 by the Education Secretariat of Ceará (SEDUC) 
and applied in all the 184 cities in the state. The program 
promotes the cooperation between state government 
and cities to teach literacy to all public school students 
until the second year of elementary school and improve 
the learning results until the ninth year, the last one 
in this teaching level. The actions include continuous 
teacher training, school management support, awarding 
of scholarships, acquisition of teaching material and 
periodic assessments. UFC is a permanent collaborator 
of the program in the teaching and assessment levels; 
the initiative has been so successful that it became a 
State policy through the National Pact for Literacy at 
the Right Age (PNAIC).  

A UFC dá suporte a programas 
voltados para alfabetizar e 
reduzir a evasão nas escolas 
públicas | UFC supports 
programs focused on teaching 
literacy and decreasing 
evasion in public schools

When it comes to Secondary School, UFC has also taken 
part in another project, which involves the admission of 
young students to public higher education institutions. 
With a focus on the National Examination of Secon-
dary School (ENEM), an examination which enables the 
student to enter public universities in the whole country, 
the ENEM at School project gathers representatives 
from UFC, teachers and school coordinators to provide 
students with a more specific preparation, aiming at 
the admission to public higher education institutions 
in the state. In order to do so, several training courses 
and events are organized, also in partnership with the 
Education Secretariat.

Saindo do ensino fundamental e chegando ao 
ensino médio, encontramos novamente participação 
da UFC em outro projeto, que envolve o ingresso de 
jovens estudantes no ensino superior público. Com 
foco no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
avaliação que permite acessar universidades públicas 
em todo o território brasileiro, o projeto ENEM na 
Escola reúne representantes da UFC, professores 
e coordenadores escolares para proporcionar aos 
alunos da rede pública uma preparação mais 
direcionada, com vistas à aprovação nas instituições 
públicas de ensino superior existentes no estado. 
Para isso, são realizados diversas formações e eventos, 
também em parceria com a Secretaria da Educação.

Estudantes de ensino 
médio contam com apoio 
da UFC em preparação 
direcionada a exame de 
seleção para as univer-
sidades públicas. | High 
school students can rely 
on UFC’s support with 
preparatory courses for 
entrance examinations to 
public universities
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Os mais de 4 mil quilômetros que separam Forta-
leza da cidade colombiana de Barranquilla não 
foram grande obstáculo para que Enzo Victo-
rino Hernandez concretizasse seu plano de fazer 
doutorado em Física na Universidade Federal 
do Ceará. Quando viu pela internet a convoca-
tória para a seleção, não hesitou em tentar uma 
vaga. A razão do interesse é clara para Enzo: “O 
Programa de Pós-Graduação em Física tem muitas 
conexões internacionais: colegas de curso da 
Venezuela, Argentina, China e Índia, e pretendo ir 
para a Alemanha realizar o doutorado sanduíche, 
já que o curso me dá essa possibilidade”, conta.

Over 4,000 kilometers separate Fortaleza from the 
Colombian city of Barranquilla, and yet the distance 
posed no major obstacle for Enzo Victorino Hernandez 
to achieve his dream of accomplishing doctoral studies 
in Physics at the Federal University of Ceará. Once the 
summons was posted online, he did not hesitate to apply 
for a seat. The reasoning behind his interest is very clear: 
“The Graduate Program in Physics boasts many inter-
national connections: I have colleagues in Venezuela, 
Argentina, China and India, and I plan to go to Germany 
as part of a split-site PhD, since the program allows me 
to do that”, he says.

Para onde levam 
nossas pesquisas
Where our research leads

Enzo Hernandez saiu de Barranquilla (Colômbia) para fazer doutorado 
em Física em Fortaleza. “O programa tem muitas conexões interna-
cionais”, diz | Enzo Hernandez left his hometown of Barranquilla 
(Colombia) to obtain his doctoral degree in Physics in Fortaleza. “The 
program has many international connections”, he says

A UFC possui uma dezena de 
programas de pós-graduação 

certificada com status que a faz 
ocupar uma posição de destaque 
no Norte e Nordeste do Brasil no 

quesito internacionalização.
One of the most traditional programs at UFC, the Doctoral 
Program in Physics began activities in the 1970s and has 
been lauded by the Ministry of Education as a program 
of international excellence. And in that regard it does not 
stand alone. UFC is home to ten graduate programs 
which have been awarded the same accolade, which 
has thus thrusted the university to the leading position 
in Northern and Northeastern Brazil in this category. 
The evolution of our performance in the many rankings 
that assess the research impact of universities conveys 
but one message: UFC researchers are growing steadily 
more competitive on the global stage.

Em funcionamento desde a década de 1970, o curso 
é um dos mais tradicionais da UFC e considerado 
pelo Ministério da Educação brasileiro como de 
excelência internacional. E não é o único. A UFC 
possui uma dezena de programas de pós-graduação 
certificada com o mesmo status, o que a faz ocupar 
uma posição de destaque no Norte e Nordeste do 
Brasil no quesito. A evolução de seu desempenho 
nos diversos rankings que avaliam o impacto das 
pesquisas feitas em universidades aponta para 
uma constatação: os pesquisadores da UFC estão 
cada vez mais competitivos no cenário global.

Pós-graduação realiza pesquisas de ponta que colocam a UFC entre 
as universidades mais competitivas e internacionalizadas do Brasil 
e do mundo | Graduate programs conduct cutting-edge research, 
which makes UFC one of the most competitive and internationalized 
universities in Brazil and in the world
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Em 2007, a UFC celebrava, pela primeira vez, o 
ingresso de dois de seus programas (Física e Farma-
cologia) no grupo de elite dos cursos de pós-gradu-
ação de referência mundial. Exatamente uma década 
depois, esse número subiu para 10, três deles (Física, 
Matemática e Engenharia Civil: Recursos Hídricos) 
com a nota máxima na avaliação. A rápida evolução 
se justifica não somente por um continuado trabalho 
de planejamento e de apoio à pesquisa por parte de 
várias gestões, mas especialmente pelo empenho de 
uma comunidade acadêmica que tem sincronizado 
seus esforços em busca dos melhores resultados.

The year 2007 marked the first occasion on which 
two UFC programs (Physics and Pharmacology) were 
inducted into the elite group of world-class graduate 
programs. Exactly a decade after, the number rose to 10, 
three of which (Physics, Mathematics and Civil Engine-
ering: Water Resources) obtained maximum appraisal 
scores. This rapid evolution is not only the outcome of 
continued research planning and support on the part of 
several administrations, but also and in particular owing 
to the efforts of an academic community that has harmo-
nized their undertakings in search of the best results.

Em região castigada pela seca, laboratórios usam resíduos 
de cana-de-açúcar e linhaça para melhorar a fertilidade 
de solos do semiárido | Amid such a drought-stricken 
region, our laboratories tap into sugarcane and linseed 
residue to improve the fertility of semiarid soils

Pesquisadores do Laboratório de Engenharia de Sistemas 
de Computação realizam estudos sobre processamento 
de imagens e redes de comunicação | Researchers in the 
Computer Systems Engineering Laboratory accomplish 
studies on image processing and communication networks
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In recent years, researchers have managed to raise funds 
by way of the federal government’s science, technology 
and innovation policies, consequently forging a staunch 
inf rastructure for research and human resource 
development centered on internationally relevant areas.

They have also secured partnerships with institutions 
of global excellence, drawing in investments from 
international agencies and multinational companies. 
One of the main reasons for the increase in these 
partnerships is the visiting scholar program, funded 
by the university’s budget and focused on attracting 
national and foreign researchers who are at the forefront 
of their fields of study. The program has stirred faculty 
and student mobility alike, hence furthering a favorable 
environment for quality research.

Ao longo dos últimos anos, os pesquisadores da 
universidade captaram receitas por meio da política 
de ciência, tecnologia e inovação do governo federal 
e montaram uma infraestrutura para a pesquisa e 
formação de recursos humanos centrada em temas 
internacionalmente relevantes.

Além disso, eles têm garantido parcerias com 
instituições de excelência mundial, atraindo inves-
timentos de agências internacionais e empresas 
multinacionais para seus projetos. Uma das prin-
cipais razões para o aumento nessas parcerias é o 
programa de professor visitante, financiado com 
orçamento da UFC e com enfoque na atração de 
pesquisadores nacionais e estrangeiros que são 
referência em suas áreas de conhecimento. Esse 
programa contribuiu para a mobilidade do corpo 
docente e discente, criando um ambiente favorável 
à pesquisa de qualidade.

Primeiro produto alimentício inteiramente desen-
volvido na UFC a chegar ao mercado, ketchup à 
base de acerola, abóbora e beterraba, não contém 
conservantes e é rico em vitamina C | The first food 
product entirely developed at UFC to be distributed 
in the market, this ketchup product based on acerola, 
pumpkin and beetroot is free of preservatives and a 
source of vitamin C

Outros aspectos de relevo mundial são as publica-
ções feitas em revistas com alto fator de impacto e 
a presença constante de quadros da UFC em socie-
dades científicas e comitês editoriais e científicos 
de expressão internacional. Além disso, pesquisa-
dores docentes e discentes têm vencido premia-
ções dentro e fora do país e recebido convites para 
palestras nas mais tradicionais conferências em 
instituições de ensino nos diferentes continentes.

A presença no terreno da pesquisa tem se tornado 
cada vez mais evidente e frequente, fazendo com 
que a UFC se destaque em vários rankings acadê-
micos, sobretudo pelas citações, publicações e cola-
borações com equipes internacionais. Em 2019, a 
Times Higher Education (THE) trouxe em seu ranking 
– o de maior influência na área – a Universidade 
Federal do Ceará como a 19ª melhor universidade 
da América Latina. Em paralelo, o ranking univer-
sitário internacional da Universidade de Leiden 
(Holanda) destacou a instituição como primeira 
do Brasil em número de artigos entre os 10% mais 
citados mundialmente. A UFC também comemorou, 
neste mesmo ano, a inclusão entre as 500 melhores 
universidades do mundo em sete áreas: saúde 
pública, odontologia e ciências bucais, farmácia, 
enfermagem, ciência e tecnologia de alimentos, 
engenharia química e ciências veterinárias.

Still on international-scope aspects, UFC scholars have 
consistently published in journals boasting high impact 
factors in addition to maintaining a reliable presence in 
internationally renowned scientific societies and editorial-
-scientific committees. Furthermore, national and inter-
national awards have been granted to both faculty and 
students engaged in research in the most traditional confe-
rences at educational institutions across different continents.

UFC’s pervasion into the realm of research has become 
progressively evident and frequent, leading to its figu-
ring prominently in several academic rankings, mainly 
on account of the citations, publications and collabora-
tions with international teams. In 2019 the Times Higher 
Education (THE) ranking  – the most influential in the 
field  – showcased UFC as the 19th best university in 
Latin America. In parallel to that, the world university 
ranking sponsored by Leiden University in the Nether-
lands propelled UFC to the fore as the first entity in 
Brazil with respect to the number of published articles 
among the 10% most cited globally. The same year 
also marked yet another cause for celebration: the 
university’s induction into the top 500 institutions in the 
world in seven areas: public health, dentistry and oral 
sciences, pharmacy, nursing, food science and tech-
nology, chemical engineering and veterinary science.

Esse mérito, em muito, deu-se em virtude da 
qualidade das pesquisas aqui realizadas, valor 
também reconhecido em outros rankings e relatórios 
internacionais, como o da Clarivate Analytics, que 
situa a UFC como detentora de uma produção em 
publicações internacionais (com ou sem coautoria 
estrangeira) acima da média mundial em 12 áreas 
do conhecimento, com ênfase para as áreas de 
engenharia, ciências dos materiais, física, medicina, 
odontologia, química, matemática e bioquímica.

Such merits owe in large part to the quality of the 
research developed across our campuses. These efforts 
been acknowledged by other international rankings and 
reports such as Clarivate Analytics, placing UFC above 
the world average as the proprietor of publications in 
international periodicals in 12 areas (with or without 
foreign co-authoring), with an emphasis on the fields 
of engineering, materials science, physics, medicine, 
dentistry, chemistry, mathematics and biochemistry.
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The increase in the deposit of patents developed at UFC 
is also evident, which places the university among the ten 
higher education institutions with the highest number of  
deposits over the last decade, according to the National 
Institute of Industrial Property (INPI). The fields spearhea-
ding innovation at present are biotechnology, computer 
science, food engineering and chemistry.

The role played by UFC in collaboration with the national 
science and technology institutes (INCTs) (the country’s 
most advanced educational facilities for research) cannot 
rest unmentioned either. These structures make up rese-
arch networks encompassing various groups working on 
common subject matters, aiming at advancing Brazilian 
competence across distinct fields of knowledge.

Também se evidencia a evolução no depósito de 
patentes desenvolvidas na UFC, o que a coloca 
entre as dez instituições de ensino superior com 
mais registros na última década, conforme o Insti-
tuto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). As 
áreas que mais se sobressaem em inovação na 
universidade hoje são biotecnologia, computação, 
engenharia de alimentos e química.

Não se pode deixar de salientar o papel da 
UFC dentro dos institutos nacionais de ciência 
e tecnologia (INCTs), considerados o que há de 
mais avançado no campo da pesquisa dentro das 
instituições de ensino do Brasil. Tais estruturas são 
redes de pesquisa envolvendo diversos grupos 
que trabalham em uma temática comum, promo-
vendo a competência brasileira nas mais distintas 
áreas de atuação.

Processos naturais de transporte de sedimentos e nutrientes 
pelo mar e a forma como isso afeta a dinâmica costeira no 
Brasil são foco de estudos do instituto de pesquisa coordenado 
pelo Prof. Luiz Drude de Lacerda | Natural processes of coastal 
sediment and nutrient transport and the way they affect the 
Brazilian coastal systems are studied at the research institute 
coordinated by Prof. Luiz Drude de Lacerda

Quatro dessas redes são coordenadas pela UFC, 
fato que reflete a liderança nacional da instituição 
em cada um dos temas específ icos que elas 
abordam. Uma delas é a de Biomedicina do 
Semiárido Brasileiro, que tem estudado, desde 2009, 
enfermidades que afetam os sistemas digestório e 
nervoso humano, a exemplo de diarreias e cólera, 
doenças historicamente responsáveis por altas 
taxas de mortalidade no Nordeste brasileiro. Outras 
redes são as de Nanobioestrutura e Simulação 
Nanobiomolecular; Transferência de Materiais 
Continente-Oceano; e Salinidade.

A pesquisa realizada na UFC, ainda que tenha 
buscado um olhar cada vez mais universal em 
suas temáticas, não perdeu o comprometimento 
histórico com a realidade na qual está inserida, 
na tentativa de investigar soluções para os 
problemas da população. Essa atenção com o 
crescente interesse por temas globais garantem 
o posto da universidade como instituição-chave 
no Brasil em pesquisa de alta qualidade e de 
relevância internacional.

Four of these networks are coordinated by UFC, further 
attesting to our national leadership in each of the 
specific themes addressed by the groups. Since 2009 
the group “Brazilian Semi-Arid Biomedicine” has rese-
arched those illnesses affecting the human digestive 
and nervous systems, like diarrhea and cholera, which 
are historically responsible for elevated death rates in 
the Northeast. There are similar networks in the fields of 
Nano-Biostructures and Nano-Biomolecular Simulation, 
Continent-Ocean Materials Transfer, and Salinity.

In spite of the universal perspective pursued by means 
of research efforts, UFC has always honored its histo-
rical commitment to the realities around which it is 
centered, ever dedicated to devising solutions to the 
population’s problems. The growing interest in global 
issues nonetheless fortifies the university’s role as a key 
institution in Brazil in terms of high-quality research 
and international relevance.

Instituto de pesquisa da UFC, que tem à frente o Prof. Aldo Lima, 
dedica-se à pesquisa de doenças com alta prevalência na região 
do semiárido brasileiro | Under the supervision of Prof. Aldo Lima, 
this research facility is dedicated to research into diseases with high 
prevalence rates in the Brazilian semi-arid region 
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Projetar a UFC no cenário internacional 
já não é um sonho sem definição. Com 
a inclusão da internacionalização como 
um dos princípios norteadores do Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
para 2018-2022, a universidade tem dado 
passos objetivos para se consolidar a cada 
dia como uma instituição respeitada por 
sua contribuição científica, relações de 
cooperação e potencial de intercâmbio 
de pesquisas, pessoas e ideias para 
mudanças sociais.

Fechando 2021 com 188 convênios e 
acordos internacionais de cooperação 
com instituições estrangeiras, sediadas 
em 26 países, a instituição transformou 
as relações exteriores em, mais que uma 
política, um compromisso institucional. 
Além da inclusão do tema no PDI, 
outra prova foi o upgrade de um órgão 
da administração superior dedicado 
exclusivamente à pauta, convertido 
em 2017 na Pró-Reitoria de Relações 
Internacionais e Desenvolvimento 
Institucional (PROINTER). Hoje, os 
maiores parceiros internacionais da 
UFC são, por número de acordos ativos, 
França, Espanha, Portugal, Alemanha, 
Canadá e Estados Unidos.

To project UFC onto the international 
context is no longer an undefined dream. 
With the adoption of internationalization 
as one of the guiding principles of the 
2018-2022 Institutional Development Plan 
(PDI), objective steps have been taken to 
secure our position as an institution that 
is respected for its scientific contribution, 
collaborative relations and potential for 
exchange of research, personnel and ideas 
with a view to effecting social change.

By the end of 2021, UFC had entered into 
and/or maintained 188 agreements with 
renowned organizations from 26 countries, 
thereby ascertaining that international 
relations, rather than just a policy to be 
promoted, have factually become an 
institutional commitment. Aside from 
the addition of internationalization to 
the development plan, our international 
affairs office was reorganized into the 
Office of the Vice Provost for International 
Relations and Institutional Development 
(PROINTER). At present, the university’s 
most important partners are, by number of 
active agreements, France, Spain, Portugal, 
Germany, Canada and  the United States.

UFC internacional
UFC in the international agenda
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O reforço recente na política de internacionalização 
foi a aprovação da UFC no Programa Institucional 
de Internacionalização (PRINT) da Coordenadoria 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), instituição ligada ao Ministério da Educação 
brasileiro que avalia e regula cursos de pós-gradu-
ação no país. Ao lado de outras 35 universidades de 
diferentes estados, a UFC foi escolhida para receber 
o reforço de recursos em suas pesquisas de âmbito 
internacional, fornecendo como contrapartida um 
plano de internacionalização de suas pós-graduações.

A proposta integral da UFC, composta por 16 
projetos (todos de caráter interdisciplinar e tendo 
como parceiras renomadas universidades estran-
geiras), foi aprovada e garantiu financiamento por 
quatro anos. A contemplação é resultado tanto 
do amadurecimento e evolução constante de 
nossa pós-graduação quanto do caráter inovador 
e de relevância social dos projetos apresentados.

The internationalization policy was further reinforced 
owing to UFC’s recent selection for the Institutional 
Internationalization Program (PRINT) promoted by the 
Coordinating Office for Higher Education Personnel 
Development (CAPES) (an organization sponsored by 
the Ministry of Education, responsible for assessing 
and regulating graduate programs). Along with 35 
other universities in different states, UFC was deemed 
eligible for funding support directed at international 
research efforts, in exchange for putting in place 
an internalization plan for its graduate programs.

The full proposal, comprising 16 projects (all of which 
are interdisciplinary and conducted in association 
with prestigious foreign universities), was accepted 
and secured funding for four years. This approval 
owes both to the constant maturing and evolution 
of our graduate education and to the innovative and 
socially relevant nature of the submitted projects.

Paralelamente às conexões internacionais, a 
interdisciplinaridade dá a tônica dessa nova 
fase da pós-graduação. Com vários projetos que 
integram mais de um programa (alguns chegam 
a reunir até cinco), a proposta aprovada no PRINT 
pela UFC envolve 25 programas de pós-graduação 
atualmente em atividade na universidade. Em meio 
aos temas contemplados, estão universalização de 
internet banda larga, mudanças climáticas e seca, 
desenvolvimento de medicamentos contra o câncer 
e nanomateriais, entre outros.

In parallel with international connections, interdisciplinarity 
sets the pace for this new phase in graduate studies. With as 
many as five programs involved in a single project, the PRINT 
proposal encompasses 25 currently active graduate programs. 
The topics at the head of the projects include broadband 
internet access, climate change and droughts, cancer drug 
development and nanomaterials, among others.

O Parque Tecnológico da UFC terá duas 
frentes: o incentivo ao surgimento de 
startups e a incubação de empresas 
para atividades de desenvolvimento 
e inovação tecnológica.

In December 2018, amidst the institutionalization of the 
technological innovation policy and the diffusion of an 
entrepreneurial culture, the UFC Technology Park was 
officialized as a supplementary agency and is currently 
located at Prof. Prisco Bezerra Pici Campus, with a total 
area of 229.301 square meters. The park will operate on 
two fronts: the nurturing of startup companies and the 
incubation of businesses (selected by way of public notices) 
for technological innovation and development activities, 
with an emphasis on water, energy, safety, and other areas. 
The park projects an overflow strategy, with future deve-
lopments to be built in Crateús, Quixadá, Russas, Sobral 
and Itapajé. It is expected to function as yet another inter-
nationalization mechanism for UFC, reinforcing ongoing 
work through house laboratories and research groups in 
partnership with multinational corporations.

Em meio à institucionalização de uma política de 
inovação tecnológica e da difusão de uma cultura 
empreendedora, em dezembro de 2018, também foi 
oficializado como órgão suplementar da instituição o 
Parque Tecnológico da UFC, unidade implantada no 
Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, com área total de 
229.301 metros quadrados. O parque terá duas frentes: 
o incentivo ao surgimento de startups e a incubação 
de empresas (selecionadas por meio de edital público) 
para atividades de desenvolvimento e inovação tecno-
lógica, com foco em temas como água, energia, segu-
rança, entre outros. O parque já prevê uma estratégia 
de transbordamento, com implantações futuras nos 
campi de Crateús, Quixadá, Russas, Sobral e Itapajé. 
A ideia é que seja mais um mecanismo de internacio-
nalização da UFC, reforçando trabalho que já ocorre 
por meio de laboratórios e grupos de pesquisa da casa, 
parceiros de empresas multinacionais.

Reitor da UFC (à esquerda) visita Univer-
sidade de Nankai, na China, para viabi-
lizar parcerias | President Cândido Albu-
querque (left) visits Nankai University, in 
China, to establish partnerships
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 _ Fonte limpa de energia

Foi em meio a uma grave crise internacional do 
petróleo, no fim da década de 1970, que o professor 
Expedito Parente, falecido em 2011, desenvolveu 
o biodiesel. O combustível, produzido a partir de 
oleaginosas, foi patenteado em 1980. O professor, 
que recebeu reconhecimento da Organização das 
Nações Unidas, acreditava que o biodiesel tinha 
três missões: a ambiental, por substituir o petróleo; 
a estratégica, por destacar o Brasil no cenário de 
energias limpas; e a social, por promover a distri-
buição de riquezas através da agricultura.

 _ Clean energy sources

Biodiesel was developed amidst the dire international oil 
crisis of the late 1970s by professor Expedito Parente, who 
passed away in 2011. The vegetable oil-based fuel was 
later patented in 1980 and Prof. Parente, commended by 
the United Nations for his work, believed that biodiesel 
served three purposes: an environmental purpose, by 
eventually replacing petroleum; a strategic purpose, 
bringing Brazil to the fore in clean energy production; 
and the social purpose of promoting wealth distribution 
through agriculture.

Legado 
científico
Photo gallery: 
Scientific legacy

 :Fotogaleria
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 _ Central Analítica da UFC 

Órgão suplementar da UFC, a Central Analítica 
é um laboratório que reúne equipamentos alta-
mente especializados, permitindo experimentos 
na área de microscopia óptica e eletrônica. Os 
equipamentos podem ser utilizados por pesqui-
sadores de toda a universidade e também por 
pesquisadores externos, tendo como condição 
apresentar vínculo permanente em instituição 
pública ou privada de ensino e pesquisa, ser 
pós-doutorando ou integrante do quadro de 
empresas públicas ou privadas. Desde sua inaugu-
ração, em 2014, cerca de 400 projetos de pesquisa 
já foram submetidos à central. 

 _Central Analytical Facility

As a supplementary agency run by the university, the 
Central Analytical Facility boasts a collection of highly 
specialized equipment for the performance of electronic 
and optical microscopy experiments. Not only is the equi-
pment at the disposal of researchers throughout the 
entire institution, but external scholars may also use the 
facilities, provided that they furnish proof of permanent 
association with a public or private institution develo-
ping research and education activities, proof of ongoing 
post-doctoral research, or verification of membership 
of a public or private enterprise. Since its inception in 
2014, approximately 400 research projects have been 
submitted to the laboratory.
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 _ Terminologia em saúde

A linguagem das comunidades nem sempre é 
compreendida por quem é de fora dela. Às vezes, 
isso pode gerar alguns problemas, como em 
consultórios, quando médicos tentam compre-
ender palavras e expressões usadas por pacientes 
para definir sintomas e doenças que os acometem. 
Essa realidade motivou o Programa de Pós-Gra-
duação em Ciência da Informação a realizar uma 
pesquisa de campo para catalogar nomes popu-
lares de doenças, produzindo um material que 
permite reduzir as possibilidades de equívocos na 
comunicação entre médicos e pacientes.

 _Healthcare terminology 

The technical language of scientific communities is not 
always intelligible to those foreign to them. At times this 
may pose a number of problems, such as, for instance, 
when doctors attempt to understand the words and 
expressions used by patients to describe their symp-
toms and illnesses. This reality motivated the Graduate 
Program in Information Science to carry out field studies 
in order to catalog the popular names given to a number 
of diseases, ultimately producing a set of materials 
aimed at reducing misunderstandings between physi-
cians and patients.

 _ Robô Nanook 

Ele chegou ao Grupo de Pesquisa em Automação, 
Controle e Robótica (GPAR), do Departamento de 
Engenharia Elétrica, em novembro de 2015 e causou 
alvoroço. O robô Nanook, da NASA, foi doado à 
UFC depois que estudantes da instituição fizeram 
intercâmbio nos Estados Unidos e surpreenderam 
Michael Camberiate, engenheiro sênior da agência 
espacial americana, ao descrever o funcionamento do 
robô, além de resolver um problema de inicialização. 
Nanook é um CubeSat, tipo de satélite miniaturizado 
que realiza levantamentos em 3D em ambientes para 
os quais o ser humano não pode se deslocar.

 _Nanook, the robot

The NASA-developed automaton caused much uproar 
upon being welcomed by the Automation, Control and 
Robotics Research Group (GPAR) of the Electrical Engi-
neering Department in 2015. Nanook was donated to 
our university after an exchange period in the U.S. during 
which UFC students impressed Michael Camberiate, a 
senior engineer at the space agency, by describing the 
workings of the robot and further solving an initialization 
problem. Nanook is a CubeSat, a type of miniaturized 
satellite that makes 3D renderings in environments that 
humans cannot navigate. 
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 _ Referência em
transplante de medula

Desde 2008, a Unidade de Onco-Hematologia 
do Hospital Universitário Walter Cantídio realiza 
transplantes de medula óssea, tendo se tornado 
referência no estado nesse procedimento, com 
mais de 500 cirurgias e uma taxa de sucesso 
superior a 95%. É o único centro público do Norte 
e Nordeste a realizar transplante haploidêntico 
(quando o doador é um familiar, mas não é total-
mente compatível) com grande êxito. Para isso, 
dispõe de uma equipe multidisciplinar que inclui 
médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, 
farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, assis-
tentes sociais, psicólogos e dentistas.

 _Setting the standard 
for bone marrow transplants
 _

The Onco-Hematology Unit of the Walter Cantídio 
University Hospital performed its bone marrow trans-
plants in 2008, and is currently a model of excellence for 
the procedure in Ceará, with more than 500 surgeries 
completed at a success rate higher than 95%. It is the 
only public facility in the North and the Northeast to 
carry out highly successful haploidentical transplants 
(when the donor is an only partially compatible family 
member). To that end, the unit relies on a multidiscipli-
nary team made up of physicians, nurses and nursing 
technicians, pharmacists, physical therapists, nutritio-
nists, social workers, psychologists and dentists.

 _ Laboratório de Abelhas da UFC

O Laboratório de Abelhas da UFC destaca-se 
nacional e internacionalmente. Coordenado pelo 
professor Breno Freitas, docente do Departamento 
de Zootecnia e referência em estudos sobre poli-
nizadores, o grupo tem parceria com importantes 
instituições, como a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária e o Banco do Nordeste do Brasil.  O 
alcance dos estudos do professor Breno Freitas, que 
já atuou em pesquisa coordenada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), foi responsável, ainda, 
pelo estabelecimento de termo de cooperação 
do projeto Polinização de Culturas Agrícolas, entre 
UFC e Bayer, o primeiro desse tipo firmado entre a 
companhia alemã com uma universidade brasileira.

 _Bee Research Laboratory

The Bee Research Laboratory at UFC stands out at the 
national and international levels. Under the leadership of 
professor Breno Freitas of the Zootechnics Department, 
a reference scholar in pollinizer studies who has been 
engaged in UN-sponsored research, the group works 
in partnership with such important institutions as the 
Brazilian Agency for Agricultural Research and Banco 
do Nordeste do Brasil. The extent of the group’s work is 
such that UFC has entered into a collaboration agree-
ment titled “Agricultural Crop Pollination” with Bayer, 
marking the first time the German conglomerate signed 
agreement of the sort with a Brazilian university.
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 _ Hormônio guanilina

Buscando, há três décadas, soluções para a cólera, 
doença que ainda aflige o Ceará, o professor 
Manassés Fonteles, da Faculdade de Medicina, 
descobriu as guanilinas, com seu então orien-
tando de pós-graduação e hoje professor da UFC, 
professor Aldo Lima. Trata-se de uma nova classe 
de hormônios envolvida na regulação do sal no 
organismo humano. A descoberta virou tema de 
debate internacional, hoje permite o tratamento da 
cólera e tem mobilizado pesquisas para impotência 
sexual, obesidade e até mesmo para a cura de um 
tipo letal de câncer.

 _Guanylin

 In the course of a three decade-long search for resources 
to combat cholera, which is to this day a persistent 
malady in Ceará, professor Manassés Fonteles of the 
Faculty of Medicine discovered the hormone guanylin 
with the collaboration of then graduate student and 
currently a UFC faculty member, professor Aldo Lima. 
This is a new class of hormones involved in the regulation 
of salt in human organisms. The finding was the subject 
of considerable international debate, and today it has 
applications in combating cholera, mobilizing additional 
studies on sexual impotence, obesity and even investi-
gations on a cure for a lethal type of cancer.

 _ Violência doméstica 
e familiar contra a mulher

Construir um conjunto de dados que permita o 
estudo da violência doméstica, da alocação de 
recursos no domicílio de famílias atingidas pelo 
problema, da saúde das mulheres e crianças e do 
desenvolvimento infantil, além das inter-relações 
entre esses aspectos através de uma abordagem 
interdisciplinar. Esse é o objetivo da Pesquisa de 
Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher, coordenada pelo Prof. 
José Raimundo Carvalho, do Programa de Pós-Gra-
duação em Economia da UFC, em parceria com o 
Instituto Maria da Penha, com orçamento da Secre-
taria Especial de Políticas para Mulheres, do Minis-
tério da Justiça, e apoio do Instituto de Altos Estudos 
da Universidade de Toulouse e do Banco Mundial.  

 _Domestic and family 
violence against women
 _

The main goal of the research group “Socioeconomic 
Conditions and Domestic and Family Violence Against 
Women” is to bring together data for the advancement 
of domestic violence studies, including research on the 
allocation of resources to the homes affected by the 
problem, investigations into the health of the victi-
mized women and children and studies on child deve-
lopment, researching the perceived interrelationships 
between all of the aforementioned aspects through 
a multidisciplinary approach. The project is coordi-
nated by José Raimundo Carvalho from the Graduate 
Program in Economics in collaboration with the Maria 
da Penha Institute, and is funded by the Special Office 
of Women’s Policy of the Ministry of Justice, with the 
support of the Institute for Advanced Study in Toulouse 
and the World Bank Group.
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 _ Programa Aedes em Foco 

A responsabilidade social da UFC rompe muros 
para criar iniciativas que aliam pesquisa e extensão. 
O Programa Aedes em Foco é um exemplo. A ação 
foi desenvolvida para o engajamento da popu-
lação do Ceará no combate ao mosquito Aedes 
aegypti, transmissor de doenças como dengue, 
zika, chikungunya e febre amarela. Um dos resul-
tados do programa é o aplicativo homônimo. A 
ferramenta propõe, por exemplo, a criação de 
brigadas em condomínios, fábricas e escolas. Os 
usuários podem mapear focos em suas residên-
cias ou vizinhança e receber informações sobre 
como proceder para quebrar o ciclo reprodutivo 
do mosquito.

 _Aedes in focus

Social responsibility knows no bounds at UFC as it 
creates initiatives that combine efforts in research and 
extension alike. The “Aedes in Focus” program is one 
example of this commitment. The project was deve-
loped with a view to engaging the population of Ceará 
in tackling the Aedes aegypti mosquito, the vector for 
transmitting diseases like dengue, zika, chikungunya 
and yellow fever. One of the results of the program lies 
in its namesake mobile application. Users are given 
suggestions like the creation of brigades in residential 
condominiums, factories and schools. They are also now 
equipped to pinpoint critical areas in their homes or 
adjacent dwellings and may receive information about 
how to proceed in order to break the mosquitoes’ repro-
ductive cycle.

 _ Descobertas no espaço

A cerca de 2.900 anos-luz de distância da Terra 
está uma descoberta cearense: um exoplaneta, até 
então desconhecido da ciência, foi encontrado por 
pesquisadores da UFC em parceria com astrofísicos 
de outras universidades nacionais e internacionais. 
Localizado em um aglomerado de estrelas na cons-
telação de Altar, o planeta foi batizado de IC 4651 
9122B. Ele foi localizado por uma equipe de cien-
tistas de diferentes países, entre eles, o professor e 
astrofísico Daniel Brito de Freitas, coordenador do 
Stellar Team, do Departamento de Física da UFC.

 _Space discoveries

 A discovery made by a scholar from Ceará can be 
found approximately 2.900 light-years away from the 
Earth: an exoplanet previously unknown to scientists 
was detected by UFC researchers working in collabo-
ration with astrophysicists from national and foreign 
universities. Situated within an agglomeration of stars 
in the constellation Altar, the planet was named IC 4651 
9122B. UFC professor and astrophysicist Daniel Brito de 
Freitas, coordinator of the Physics Department’s Stellar 
Team, was part of the multinational team of scientists 
who discovered the planet.
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 _ Um ecossistema inovador

Em 2020, a universidade contabilizou o depó-
sito de 40 patentes e a emissão de 7 cartas 
patentes em definitivo, cadastradas no Insti-
tuto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 
Também foi retomado o registro formal e 
regular de programas de computador desenvol-
vidos pelos corpos discente e docente da UFC.

Uma nova invenção, que acaba de se tornar a 
primeira carta patente de titularidade exclusiva da 
Universidade Federal do Ceará, foi um novo equi-
pamento robótico de aplicação de anestesia bucal. 
O equipamento surge com a proposta de substituir 
as temidas seringas nos procedimentos odontoló-
gicos, trazendo agulha embutida no aparelho, em 
um design muito mais amigável para o paciente.

 _ An innovative ecosystem

In 2020, UFC had 40 patent filings, as well as the issu-
ance of 7 letters patent registered at the National 
Institute of Industrial Property (INPI). The formal and 
regular registration of computer programs developed 
by UFC faculty members and students was resumed.

A recent invention, which just became the first letter patent 
of exclusive titularity of the Federal University of Ceará, was 
a new robotic equipment for oral and maxillofacial regional 
anesthesia. This equipment aims to replace the dreaded 
syringes in dental procedures, bringing a needle embedded 
in the device, with a way more patient-friendly design.
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A inovação é uma das vocações universitárias 
mais valiosas. E quando essa efervescência de 
ideias e iniciativas se concretiza na prática do 
empreendedorismo, melhor ainda. Na UFC, as 
empresas juniores (EJ) sempre foram bastante 
ativas, gerando um ambiente propício às trocas 
e aprendizados sobre como empreender ainda 
na academia. A vontade de institucionalizar e dar 
mais força ao movimento das EJs culminou na 
criação, em 2014, do Centro de Empreendedorismo 
(CEMP-UFC). O órgão foi imediatamente abraçado 
por alunos e professores, já acumulando frutos 
como o ciclo de formação empreendedora para 
estudantes, o programa de mentoria para novos 
negócios, as rodas de conversa com empresários 
e o Prêmio Universitário Empreendedor.

Innovation is one of the most invaluable scholarly voca-
tions. Better still, this effervescence of ideas and initia-
tives may actually get to materialize within the scope of 
entrepreneurism. At UFC, junior enterprises (EJ) have been 
actively and consistently generating environments that 
nurture knowledge exchanges about the paths of busi-
ness venturing, all while students are still in academe. The 
desire to institutionalize and strengthen junior enterprise 
creation culminated with the establishment of the Center 
for Entrepreneurship in 2014 (CEMP-UFC). The agency was 
immediately embraced by both students and faculty and 
has borne such fruits as the student entrepreneurship 
education cycle, the peer tutorship program for new 
enterprises, debate circles with local business owners, 
and the Student Entrepreneur Award.

Uma universidade que 
empreende
The entrepreneurial university

A história da UFC no fomento e 
incubação de novas empresas 
remete ao centro de pesquisa 
e desenvolvimento PADETEC, 
inaugurado em 1991, que deu 
suporte a empresas que hoje 
fazem girar a economia do Ceará.

Ambiente propício incentiva alunos a tirar ideias 
do papel e transformá-las em startups | An 
appropriate environment stimulates students to get 
ideas out of the paper and turn them into startups

A história da UFC no fomento e incubação de 
novas empresas, porém, é mais antiga e remete 
ao centro de pesquisa e desenvolvimento 
PADETEC, inaugurado em 1991, que deu suporte 
em transferência de tecnologia a empresas que 
hoje fazem girar a economia do Ceará. Para alçar 
voos ainda mais altos, foi implantado o Parque 
Tecnológico da UFC, ampliando o papel já 
desempenhado pelo PADETEC e selando laços 
de fomento mútuo entre a universidade e o setor 
produtivo. A adesão de empresas ao equipamento 
se dará por meio de edital de credenciamento. 
Totalizando uma área f ísica de 229.301 metros 
quadrados no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, 
o parque prevê, posteriormente, expansão para 
outros campi, tanto na capital quanto no interior. 

The encouragement and incubation of new businesses, 
however, started much earlier at UFC, dating from the 1991 
establishment of the center for research and development 
PADETEC, supporting technology transfers to businesses 
which are now motors of the state’s economy. Setting 
its sights on even higher levels of sophistication, UFC 
commissioned the construction of its very own Technology 
Park. The facilities are expected to broaden the role 
already played by PADETEC and establish a relationship 
of mutual fostering between the university and the 
productive sector. Businesses may apply to benefit from 
the center’s activities by meeting the requirements of the 
certification notice. Having a total land area of 229,301 
square meters on the Pici campus, the park anticipates 
potential expansions toward other campuses statewide.
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Exercício 
empreendedor
Photo gallery:
Exercises in 
entrepreneurship
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 _ Queijos especiais

Antes incubada no Parque de Desenvolvimento 
Tecnológico (PADETEC), a Queijos Dom Afonso 
hoje possui instalações fabris próprias e anda com 
as próprias pernas. Especializada na produção de 
snacks de queijo provolone desidratado e manteiga 
clarificada ghee, a empresa se dedica a produtos 
indicados para intolerantes à lactose, diabéticos e 
consumidores que buscam uma rica alimentação. 
O processo de produção foi desenvolvido mediante 
experiência e pesquisa no PADETEC, e, hoje, os 
produtos Dom Afonso estão disponíveis em vários 
supermercados e lojas de Fortaleza, assim como 
através de loja virtual.

 _ Special cheeses

Previously incubated in PADETEC (Technological Deve-
lopment Park), Queijos Dom Afonso has its own cheese 
factory and now it is entirely self-run. Specializing in 
the production of dehydrated provolone cheese snacks 
and ghee clarified butter, the company focuses on 
products directed at consumers with such conditions 
as lactose intolerance and diabetes, as well as those 
seeking improvements to their diets. The production 
process was developed through experimental research 
at PADETEC, and Dom Afonso products may now be 
purchased in many supermarkets and stores in Forta-
leza or on the factory’s website.
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 _ Aprendendo a empreender

Com o objetivo de promover a formação de compe-
tências empreendedoras e apoiar a geração de 
novos empreendimentos inovadores por acadê-
micos de instituições de ensino superior cearenses, 
a UFC conta, desde 2014, com o Centro de Empre-
endedorismo (CEMP). Fundado por professores e 
ex-presidentes das empresas juniores da univer-
sidade, o CEMP atua por meio de capacitações e 
da integração dos participantes com instituições e 
empreendedores que atuam em “ecossistemas” de 
empreendedorismo local, nacional e internacional, 
tendo como pilares a inovação e a sustentabilidade. 
Em sete anos, impactou mais de 15 mil pessoas com 
suas atividades.

 _Learning to venture

As it strives for the cultivation of entrepreneurial minds 
by supporting the creation of innovative enterprises 
by scholars in Ceará-based higher learning organiza-
tions, UFC runs the Center for Entrepreneurship (CEMP). 
Founded by faculty members and former presidents of 
junior enterprises, CEMP operates by means of training 
programs and participant integration with organiza-
tions and enterprisers who make up local, national and 
international entrepreneurship “ecosystems”, guided by 
the pillars of innovation and sustainability. Over a span 
of seven years, more than 15,000 people have been 
reached thanks to  the work done at the center.
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 _ Startup do sertão

A Henergi, startup de um grupo de estudantes do 
curso de Engenharia de Computação do Campus 
de Quixadá, desenvolveu o protótipo de um piso 
especial, capaz de gerar energia elétrica apenas 
com o impacto da movimentação de pessoas. 
A iniciativa dos alunos do campus é mais uma 
incentivada pelo Núcleo de Empreendedorismo 
e Inovação (INOVE), responsável por criar um 
ambiente favorável à inovação através de ações 
como workshops e mentorias para capacitação 
em negócios; incubação e aceleração de startups; 
espaço de coworking; e apoio a projetos de pesquisa 
e desenvolvimento.

 _ Startups in the backlands

Henergi, a startup founded by a group of students in the 
Quixadá Computer Science program, has developed 
prototype floor tiles capable of generating electricity 
from nothing more than the impact of footsteps. The 
initiative received the support of the Office for Entre-
preneurship and Innovation (INOVE), the entity respon-
sible for fostering innovation through workshops and 
mentoring programs for business skills development, 
and also by means of startup incubation and accelera-
tion, coworking spaces, and the endorsement of rese-
arch and development projects.

 _ Empresa júnior

Rotulagem alimentar e nutricional, desenvolvi-
mento de novos produtos, análise de custos e 
otimização de processos integram os serviços 
ofertados pela Conalimentos Jr. – Consultoria em 
Alimentos, empresa júnior do curso de Engenharia 
de Alimentos da UFC. Assim como a Conalimentos, 
outras 30 empresas juniores da UFC são respon-
sáveis por promover experiência de mercado aos 
alunos de graduação, fomentando seu crescimento 
pessoal e profissional por meio da oferta de serviços 
de qualidade e a baixo custo para clientes.

 _Junior enterprises

The services provided by Conalimentos Jr. – Consultoria 
em Alimentos include food and nutritional labeling, 
product development, cost analysis and process optimi-
zation. Conalimentos is a junior enterprise originated in 
the Food Engineering program. Thirty other businesses 
birthed at UFC were also given the charge of providing 
market experience for undergraduates by cultivating 
both personal and professional growth through the 
provision of low-cost, high-standard services.
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Dedicação aos 
processos de adsorção
Academic endeavors
in adsorption processes
Em tempos nos quais a busca pela sustentabili-
dade e a preocupação com as mudanças climá-
ticas mobilizam lideranças mundiais, um grupo 
de pesquisa da UFC contribui, em seus labo-
ratórios, para avanços na pesquisa da captura, 
purificação e separação de materiais químicos 
e biológicos. Trata-se do Grupo de Pesquisa 
em Separações por Adsorção (GPSA), criado 
em 1994 e vinculado ao curso de Engenharia 
Química e ao Centro de Tecnologia da instituição. 
Um dos oito docentes à frente do grupo, a profes-
sora Diana Cristina Azevedo relata que as cinco 
linhas em que o GPSA desenvolve seus projetos 
são: purificação de correntes gasosas industriais 
para conversão de gás carbônico (CO², respon-
sável pelo efeito estufa) em produtos de valor 
agregado; purificação de biogás, livrando-o de 
contaminantes como gás sulfídrico e siloxano; 
gliceroquímica e desenvolvimento de lubrifi-
cantes biodegradáveis; purificação e separação 
de materiais biológicos, como componentes do 
sangue e anticorpos; e simulação computacional 
molecular de processos químicos e biológicos.

World leaderships are at present guided by the 
pursuit of sustainability and by climate change 
concerns. In keeping with the global political climate, 
one of the research groups at UFC has contributed 
to advances in research on the capture, purification 
and separation of chemical and biological mate-
rials. The Adsorption Separation research group 
(GPSA) was created in 1994 within the Chemical 
Engineering program of the College of Technology.

Professor Diana Cristina Azevedo, one of the eight 
faculty members leading the group, lays out the five 
lines of work developed within the project: purification 
of industrial gas emissions for the conversion of 
carbon dioxide (CO², main cause of the greenhouse 
effect) into aggregate value products; purification of 
biogas, with a view to ridding it of such contaminants 
as hydrogen sulfide and siloxanes; glycerol chemistry 
and the development of biodegradable lubricants; 
purification and separation of biological materials like 
blood components and antibodies; and computational 
molecular modeling of chemical and biological processes.

 :Originalidade em pesquisa

“Purification is accomplished essentially with combus-
tion gases, i.e. those with CO² concentrations ranging 
from 5% to 15%, mostly emitted by thermal power 
stations. It also serves the purpose of ensuring that 
Brazilian natural gas is in compliance with international 
standards”, Diana explains. The group is excited about 
UFC’s approval at the Institutional Internationaliza-
tion Program (PrInt) of the Coordinating Office for the 
Development of Higher Education Personnel (Capes), 
as joint research on the capture and conversion of CO² 
is expected to be developed in collaboration with the 
universities of Melbourne (Australia), Alberta (Canada), 
Malaga (Spain) and Missouri (United States).

“No caso da purificação gasosa, as aplicações 
são essencialmente em gases de combustão, 
que contêm de 5% a 15% de CO² e cujas prin-
cipais emissoras são as termelétricas. Também 
é importante para deixar o gás natural brasi-
leiro explorado nas plataformas do pré-sal de 
acordo com as especificações internacionais”, 
explica a professora Diana. O grupo está ani-
mado com a aprovação da UFC no Programa 
Institucional de Internacionalização (PRINT) da 
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (CAPES). A expectativa é 
desenvolver pesquisas conjuntas no campo de 
captura e conversão de CO² com as universida-
des de Melbourne (Austrália), Alberta (Canadá), 
Málaga (Espanha) e Missouri (Estados Unidos).

Alguns dos docentes à frente dos laboratórios do GPSA, que, entre 
suas atividades, captura, purifica e separa materiais químicos 
e biológicos | Some of the faculty researchers leading the GPSA 
laboratories, which, among other activities, captures, purifies and 
separates chemical and biological materials
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Owing to the work undertaken in the area of carbon 
dioxide capture and conversion, UFC has attracted a 
large degree of visibility from a number of businesses and 
fostering agencies, both domestic and overseas, among 
which figures Petrobras, a government-run Brazilian 
corporation. “(Petrobras) is our main funding agency, 
since the natural gas extracted from the pre-salt layer 
presents rather particular and challenging traits when 
compared to the gas produced onshore”, says professor 
Diana Azevedo.

With reference to biological studies, one of the applica-
tions being developed by the research group involves 
the separation of monoclonal and polyclonal antibodies 
in human and animal blood serum. These antibodies 
have therapeutic applications in autoimmune disease 
treatments. Furthermore, the group also endeavors to 
obtain biocompatible materials that are suitable for 
use in medical devices like stents or during controlled 
drug liberations.

O tema da captura e conversão em gás 
carbônico tem dado grande visibilidade à UFC 
em empresas e agências de fomento nacionais 
e estrangeiras, entre elas, a Petrobras, estatal 
brasileira. “Ela é nosso  principal ente financiador, 
já que o gás natural extraído dos poços do 
pré-sal tem características bem particulares 
e desaf iadoras em relação ao gás produzido 
no continente”, justifica a Profª Diana Azevedo. 

No tocante aos estudos biológicos, uma das 
aplicações trabalhadas pelo GPSA é a separação 
de anticorpos monoclonais e policlonais no soro do 
sangue humano e de animais. Tais anticorpos são 
muito utilizados terapeuticamente em tratamentos 
contra doenças autoimunes. A linha também 
atua na obtenção de materiais biocompatíveis 
adequados para uso em dispositivos médicos 
como stents e fármacos de liberação controlada.

O grupo de pesquisa também atua com 
simulação computacional em nível 
molecular | The research group’s work 
also involves computer simulations at 
the molecular level

Esforços que 
rendem frutos
Photo gallery:
Fruit-bearing efforts

 :Fotogaleria

 _ Tratamento para lesões 
de hanseníase

Integrantes do grupo de pesquisa Biotecnologia 
Molecular do Látex Vegetal, da UFC, encontraram 
uma alternativa para tratar lesões causadas pela 
hanseníase: uma biomembrana desenvolvida a 
partir de proteínas vegetais com alto poder de 
cicatrização. Em alguns dos testes com voluntários 
com sequelas de hanseníase, ferimentos abertos 
há mais de 15 anos apresentaram cicatrização de 
aproximadamente 80% da lesão apenas três meses 
após o início do tratamento. As ações são realizadas 
no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Medicamentos, da UFC, em parceria com o 
Centro Dermatológico Dona Libânia, referência 
no tratamento de hanseníase no estado do Ceará.

 _Treatment of Hansen’s disease lesions

Members of the UFC research group titled “Molecular 
Biotechnology of Vegetable Latex” have found an alter-
native for the treatment of lesions caused by Hansen’s 
disease: a biomembrane developed from vegetable 
proteins with elevated cicatrization capabilities. Some 
voluntary trials saw wounds that had been open for 
over 15 years cicatrize by roughly 80% a mere three 
months after the start of the treatment. The group’s 
studies are developed in the UFC Center for Drug Rese-
arch and Development in partnership with the Dona 
Libânia Dermatology Center, the reference standard for 
Hansen’s disease treatment in the state of Ceará.
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 _ Softwares e sistemas

O Grupo de Redes de Computadores, Engenharia 
de Software e Sistemas (GREAT) é um dos símbolos 
da internacionalização da UFC. Criado em 2002 
para realizar pesquisas nas áreas de redes de 
computadores, sistemas e engenharia de software, 
o grupo mantém parcerias com diversas institui-
ções de ensino estrangeiras e com multinacionais 
da área de tecnologia. Com a LG Electronics e a 
Ericsson, desenvolve, há mais de uma década, 
pesquisas em componentes e aplicações para 
aparelhos celulares utilizados em todo o mundo.

 _Softwares and systems

The UFC Group for Computer Networks, Software Engi-
neering and Systems is one of the beacons of internatio-
nalization at the university. Founded in 2002 to pursue 
research in the fields of computer networks, systems and 
software engineering, the group maintains partnerships 
with several foreign educational institutions and with 
multinational technology corporations. For instance, 
the researchers in the group have collaborated with LG 
Electronics and Ericsson for over a decade in the deve-
lopment of studies of mobile phone components and 
applications for devices used worldwide.

 _ Mecânica dos pavimentos 

O transporte rodoviário responde por mais da 
metade da distribuição de carga no Brasil, e um dos 
grandes problemas logísticos nacionais é a qualidade 
do asfalto das rodovias. O Laboratório de Mecânica 
dos Pavimentos da UFC tem procurado responder 
às demandas do poder público e entidades comuni-
tárias e empresariais no que tange ao estudo e reso-
lução da problemática regional do setor de pavimen-
tação. O grupo é referência de pesquisa e formação 
de recursos humanos em tecnologia de pavimentos 
e materiais asfálticos nas regiões Norte e Nordeste.

 _Pavement mechanics

Road transport accounts for more than half of the distri-
bution of cargo in Brazil and on this account one of the 
most serious logistical problems nationwide lies in the 
quality of the asphalt used in road construction. The 
Pavement Mechanics Laboratory at UFC has consis-
tently endeavored to meet government demands as well 
as those of communal and business entities with refe-
rence to the study and resolution of the regional proble-
matics of the pavement sector. The group has there-
fore steadily set the standard for research and human 
resource development in pavement technologies and 
asphalt materials in the North and Northeast regions.

 _ Fazendas experimentais 

Ocupando uma área de mais de 1.200 hectares, as 
fazendas experimentais da UFC são espaços desti-
nados ao desenvolvimento de ações de ensino, 
pesquisa e extensão. Localizadas em diferentes 
áreas do estado, as quatro fazendas possuem, cada 
qual, finalidades diversas. Duas são importantes 
áreas de preservação ambiental. Nas demais, são 
realizadas atividades de horticultura, bovinocultura, 
ovinocaprinocultura e fruticultura, além do cultivo 
de culturas de sequeiro e exploração pecuária. 
Uma delas, localizada no município de Maracanaú 
(Fazenda Raposa), abriga a segunda maior coleção 
de palmeiras do gênero Copernicia do globo.

 _Experimental farms

Distributed over 1.200 hectares, UFC’s experimental farms 
are engaged in teaching, research and extension activi-
ties. The four sites each serve distinct purposes across the 
different regions of the state. Two of them are important 
environmental conservation areas. The other two are 
hubs for efforts in gardening, fruit farming, cattle, sheep, 
and goat farming, in addition to dryland farming and 
husbandry systems. The farm situated in the municipality 
of Maracanaú (Fazenda Raposa) is the proprietor of the 
world’s second largest Copernicia palm tree area.
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 _ Acervo marinho

Localizado no município de Fortaleza, importante 
polo pesqueiro industrial e artesanal do país, o Insti-
tuto de Ciências do Mar (LABOMAR) vem, ao longo  
de seis décadas, estudando as características da 
vida marinha, hoje na condição de instituição 
multidisciplinar voltada para a pesquisa, ensino 
e extensão. Conta com 24 laboratórios nas áreas 
de estudo de oceanografia, pesca e prospecção, 
microbiologia ambiental e do pescado, e análises 
de impactos ambientais e de contaminação do 
ambiente marinho e costeiro. Pesquisadores da 
unidade acadêmica atuam ainda no monitora-
mento da zona costeira e da pesca em parceria 
com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em áreas 
marinhas de proteção ambiental, como o Parque 
Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, a 18 
km da orla de Fortaleza.

 _Marine research

Located in the city of Fortaleza, home to one of Brazil’s 
most important industrial and artisanal fishing parks, 
the Institute for Marine Sciences (LABOMAR) has been 
studying the characteristics of marine life for over six 
decades, and it is now a multidisciplinary institution 
dedicated to research, teaching and extension. It is in 
charge of 24 laboratories concerned with research in 
oceanography, fishing and prospecting, environmental 
and fisheries microbiology, in addition to marine and 
shoreline environmental impact/contamination assess-
ments. Furthermore, researchers at the institute likewise 
occupy themselves with the monitoring of fishing acti-
vities in shoreline and marine areas, working in part-
nership with the Brazilian Institute for the Environment 
and Renewable Natural Resources (IBAMA), in protected 
ocean areas like the Pedra da Risca do Meio Marine 
State Park, 18 km from the city’s waterfront.

 _Welding research and technology

The Welding Research and Technology Laboratory (LPTS) 
has been dedicated to research on welding processes 
since 1994, progressively consolidating itself as a national 
benchmark for excellence in the area. Formerly known as 
the UFC Welding Engineering Laboratory, this structure 
has made contributions to several studies and is chiefly 
funded by Petrobras, which, along with the National 
Petroleum Agency, enabled the facilities’ expansion, with 
the official inauguration taking place in 2016. Located on 
the Pici Campus, the laboratory is where practical under-
graduate and graduate classes are held for Mechanical 
and Materials Engineering students.

 _ Pesquisa e tecnologia 
em soldagem

O Laboratório de Pesquisa e Tecnologia em 
Soldagem (LPTS) desenvolve, desde 1994, pesquisas 
sobre processos de soldagem, consolidando-se, 
cada vez  mais, como referência nacional no tema. 
Antes denomidado Laboratório de Engenharia de 
Soldagem da UFC, o equipamento já contribuiu com 
várias estudos, tendo como principal financiadora a 
Petrobras, que, com a Agência Nacional do Petróleo, 
possibilitou a expansão do laboratório, inaugurado 
oficialmente em 2016. Sediado no Campus do Pici 
Prof. Prisco Bezerra, o espaço recebe aulas práticas 
dos cursos de graduação e pós-graduação de Enge-
nharia Mecânica e de Engenharia de Materiais. 
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 _ Pressão e temperatura 
no pré-sal 

O Grupo de Pesquisa em Termofluidodinâmica 
Aplicada tem estudado o comportamento das 
fases do petróleo no pré-sal brasileiro para ajudar a 
encontrar soluções que otimizem seu escoamento 
em operações de exploração e produção. Para isso, 
a equipe tem utilizado um equipamento altamente 
especializado: a célula PVT. Acoplada a um micros-
cópio de alta pressão (HPM) e a um sistema de 
detecção de sólidos (SDS), ela serve para reproduzir 
as condições de altíssima pressão e temperatura 
dos poços de pré-sal. A UFC é a única universidade 
brasileira a possuir esse conjunto de aparelhos com 
a configuração apresentada.

 _Pre-salt layer pressure 
and temperature conditions

The Applied Thermal-Fluid Dynamics Research Group 
studies petroleum phase behavior in the Brazilian 
pre-salt layer with a view to finding solutions for the opti-
mization of drainage during exploitation and production 
operations. To that end, the team has employed highly 
specialized devices known as PVT cells. Attached to 
high-precision microscopes (HPM) and solid detection 
systems (SDS), the cells serve the purpose of replicating 
the extremely high temperature and pressure conditions 
seen in pre-salt wells. UFC is currently the sole Brazi-
lian university to own and operate these appliances as 
described above.

 _ Laboratório de Plastinação

A Universidade Federal do Ceará é a única insti-
tuição de ensino no Nordeste a contar com um 
laboratório dedicado à plastinação, técnica de 
conservação que utiliza o silicone para preservar 
órgãos e tecidos em substituição ao formol, que 
tem alta toxicidade e pode ser cancerígeno. Vincu-
lado à Faculdade de Medicina, no Campus do 
Porangabuçu, o Laboratório de Plastinação desen-
volve a técnica que chegou ao Brasil nos anos 2000 
e foi criada pelo anatomista alemão Von Hagens na 
década de 1970. As peças plastinadas são utilizadas 
nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas 
no Laboratório de Anatomia, que recebe cerca de 
760 alunos por semestre. 

 _Plastination Laboratory

The Federal University of Ceará is the only educational 
institution in the Northeast to rely on its own facilities 
for plastination, a technique for preserving organs 
and tissues using silicone as an alternative to formal-
dehyde, which has high toxicity levels and is a probable 
carcinogen. The technique was created by German 
anatomist Gunther von Hagens in the 1970s and saw 
emergence in Brazil in the 2000s. Nowadays, under the 
sponsorship of the Faculty of Medicine on the Poranga-
buçu campus, the plastinated body parts produced in 
the lab are used for teaching and research activities in 
the Anatomy Laboratory, which welcomes roughly 760 
students per term.
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Recuperação cutânea 
com pele de tilápia
Tilapia skin grafting

À primeira vista, a imagem pode parecer bem 
estranha: pessoas com pele de peixe colada a 
partes de seu corpo. Os resultados dessa expe-
riência, contudo, trouxeram alívio e rápida recu-
peração a diversas vítimas de queimaduras 
que passaram por este tipo de tratamento que 
vem sendo estudado desde 2016 no Ceará. 

Pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e Desen-
volvimento de Medicamentos (NPDM), da Facul-
dade de Medicina da UFC, em parceria com o 
Instituto Doutor José Frota (IJF) – maior centro 
médico de urgência e emergência de nível terci-
ário da rede de saúde pública da Prefeitura de 
Fortaleza – e com a associação civil Instituto de 
Apoio ao Queimado (IAQ), têm utilizado pele 
de tilápia no processo de cicatrização de quei-
mados e alcançado respostas bastante positivas. 

It may sound odd at first, attaching fish skin grafts to 
people’s bodies. The results of the experiment have 
nonetheless brought much relief and speedy reco-
veries to several burn victims who have received the 
treatment, which has been studied since 2016 in Ceará.

Researchers at the Center for Drug Research and 
Development (NPDM) of the UFC Faculty of Medi-
cine, in partnership with the Doutor José Frota Insti-
tute (IJF) – the largest tertiary-level medical facility 
for urgent and emergency care in the public health 
system of Fortaleza – and in association with the 
Burn Victim Support Institute (IAQ), have made 
use of tilapia skin to enhance burn cicatrization 
processes, achieving largely positive outcomes.

 :Originalidade em pesquisa :: Originality of research

Pesquisadores da Faculdade de 
Medicina da UFC, em parceria 

com o Instituto Doutor José Frota 
(IJF), têm utilizado pele de tilápia 

no processo de cicatrização de 
queimados e alcançado respostas 

bastante positivas.

Professor Odorico de Moraes, head of NPDM, clarifies 
that the utilization of tilapia skin as a burn graft decre-
ases treatment costs by 40%, in addition to stimulating 
cicatrization, easing off pain and warding off infections. 
Tests have been carried out with IJF patients and the 
technique has actually been iterated in the United States 
by a researcher at the University of California in order to 
treat burn wounds on bears and mountain lions which 
had been rescued after suffering injuries during a wildfire. 

O professor Odorico de Moraes, chefe do NPDM, 
esclarece que a utilização da pele de tilápia como 
enxerto para queimaduras diminui em 40% 
os custos do tratamento, além de estimular a 
cicatrização, amenizar dores e prevenir infecções. 
Testes foram realizados com pacientes do IJF, 
e a técnica foi repetida nos Estados Unidos por 
um pesquisador da Universidade da Califórnia 
para tratar feridas de queimadura em ursos e 
leões da montanha que foram resgatados após 
sofrer ferimentos durante um incêndio florestal.

Pesquisas com pele de peixe no tratamento de queimados têm 
resultados animadores e já foram replicadas no exterior | Research 
with fish skin in the treatment of burns shows  promising results 
and has already been replicated abroad
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New studies have signaled the potential employment of 
tilapia skin for tissue reconstruction and other innovative 
treatments across different health areas like dentistry, 
gynecology, orthopedics and otorhinolaryngology. “The 
main legacy we wish to leave to society is to evince that 
it is feasible to produce social assets in order to treat 
such debilitating conditions as burns. We will later on 
use these grafts to treat pressure injuries, venous ulcers 
and in a number of other cases”, says the coordinator 
of the center.

With a research team of more than 150 scholars, the study 
has had several international repercussions, having been 
discussed at the World Innovation Summit for Health 
(WISH) in November 2018, in Doha, Qatar, among other 
conferences. On that particular occasion, the study 
piqued the interest of the country’s royal family  as well 
as that of several international researchers and investors. 
The procedure has even been name-dropped in works 
of fiction: in the first season of U.S. television series The 
Good Doctor, which airs on ABC, one of the practitioners 
mentions the Brazilian-pioneered technique, pointing 
out that it is an experimental burn treatment currently 
undergoing replication in a hospital in San Diego, Cali-
fornia (in the context of that particular episode, that is).

Novos estudos indicam potenciais usos do produto 
para reconstituição de tecidos e tratamentos inova-
dores em outras áreas da saúde, como odontologia, 
ginecologia, ortopedia e otorrinolaringologia. “O 
principal legado que queremos deixar para a socie-
dade é mostrar que é possível a gente produzir um 
bem social para tratar uma coisa tão deletéria para 
o paciente, que é a queimadura. Posteriormente 
nós vamos aplicar também em feridas de pressão, 
úlceras varicosas, dentre outros usos”, adiantou o 
coordenador do núcleo.

O estudo, que envolveu mais de 150 pesquisadores, 
tem repercutido internacionalmente e foi apresen-
tado em eventos como o World Innovation Summit 
for Health (WISH), realizado em novembro de 2018 
em Doha, no Catar. Na ocasião, chamou a atenção 
da família real do país árabe e de pesquisadores 
e investidores de vários países. Até o mundo da 
ficção já fez menção à técnica. Na primeira tempo-
rada da série norte-americana The Good Doctor, 
do canal ABC, um dos médicos sugere a técnica, 
na qual os brasileiros são pioneiros e que, no 
episódio do programa, estaria sendo reproduzida 
por um hospital de San Diego (Califórnia), como 
tratamento experimental para uma paciente com 
queimaduras severas. 

Os próximos passos do estudo 
são isolar o colágeno da pele da 
tilápia e transformá-lo em base 
para pomadas cicatrizantes e 
cosméticos. 

Primeiro banco de pele animal do Brasil 
funciona no Ceará e é um dos desdobramentos 
da pesquisa | The first animal skin bank in 
Brazil was established in Ceará and is one of 
the outcomes of the research

Agora que mais de 300 pacientes já passaram 
pelos testes com o curativo biológico, os próximos 
passos do estudo são isolar o colágeno da pele da 
tilápia e transformá-lo em base para pomadas cica-
trizantes e cosméticos, além de analisar a possibili-
dade de seu uso na reconstituição de outros tipos 
de tecidos, como articulações, implantes dentários 
e tímpano, por exemplo. A primeira incursão nesse 
sentido foi o uso ginecológico da pele do peixe 
para reconstruir o canal vaginal de uma paciente 
com síndrome de Rokitansky. A pesquisa foi publi-
cada em julho de 2019 no periódico científico de 
maior impacto na área de fertilidade e gineco-
logia do mundo, chamado Fertility and Sterility.

A patente, cuja propriedade intelectual é divi-
dida entre a UFC, dois pesquisadores externos 
e a empresa privada que financiou os estudos, 
rendeu diversas parcerias, inclusive com centros 
de pesquisa americanos que tratam animais 
vítimas de queimadas e incêndios. Outro fruto foi a 
criação do primeiro banco de pele animal do Brasil. 
Inaugurado em julho de 2017, o espaço fornece 
material para tratar com a técnica pacientes 
do Ceará e de diversos estados brasileiros .

Now that over 300 patients have been treated with biolo-
gical bandages, the next step entails the isolation of 
tilapia skin collagen in order to yield raw material for 
the production of cicatrization ointments and cosme-
tics, in addition to feasibility studies for applications 
in the reconstruction of joint, fixture and eardrum 
tissue, for example. In that regard, early achievements 
were seen in the gynecological utilization of fish skin for 
reconstructing the vaginal canal of a patient stricken 
with Rokitansky syndrome. The study was published in 
July 2019 in Fertility and Sterility, the world’s preeminent 
scientific journal in the field of fertility and gynecology.

Several partnerships arised from this patent (whose intel-
lectual property is shared between UFC, two external 
researchers and the private company that funded the 
studies), including collaborations with U.S. research 
centers treating burn wounds on animals harmed during 
wildfires. Likewise stemming from the research, Brazil’s 
first animal skin bank was established in July 2017, and 
it provides materials for treatment replication in Ceará 
and many other states.
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Estudos com pele de tilápia 
foram apresentados em fórum 
mundial de saúde no Catar; ao 
lado, a xeica daquele país ouve os 
pesquisadores brasileiros | Studies 
with tilapia skin were presented 
in a world health forum in Qatar. 
The country’s sheik listens to the 
Brazilian researchers
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Letícia Galvão ainda cursava o ensino fundamental 
quando teve o primeiro contato, em 2012, com 
a chamada aprendizagem cooperativa, uma 
abordagem educativa que propõe o método do 
ensino mútuo, ou seja, quando outros alunos em 
estágios mais avançados atuam como monitores. O 
princípio não era novidade, mas, para ela, tratava-se 
de um mundo inédito que começou a fazer parte 
de sua rotina, acompanhando-a por diversos anos 
e impulsionando-a a alcançar um sonho que até 
então parecia distante: cursar o ensino superior.

Ela nasceu e cresceu em Pentecoste, município 
cearense localizado a 80 quilômetros de Fortaleza, 
encravado na região semiárida, que tem na 
agricultura de subsistência sua principal atividade 
econômica. Distante dos centros urbanos e 
proveniente de família humilde, a realidade de 
Letícia não parecia favorecer seu plano de entrar 
na universidade pública.

Letícia Galvão was still in elementary school in 2012 
when she first heard about cooperative learning, an 
educational approach that advocates mutual teaching - 
that is, when more advanced students tutor their younger 
peers. By then it was not exactly a novel concept, but for 
her a whole new world had just been made available, 
one in which she would dwell for several years as it drove 
her towards the realization of a previously improbable 
dream: to enter university.

She was born and raised deep within the semi-arid region 
in the town of Pentecoste, 80 kilometers from Fortaleza, 
where the economy is chiefly powered by agricultural 
family farms. Away from urban centers and stemming 
from a humble family, Letícia’s surroundings did not seem 
to favor her plans of being admitted to a public university.

O papel da UFC para sua 
comunidade
UFC in the community

A iniciativa da aprendizagem 
cooperativa foi tão bem sucedida 
que hoje o método é aplicado na 
rede pública estadual de ensino.

Os próprios estudantes da Universidade Federal 
do Ceará atuam como monitores no método de 
aprendizagem cooperativa | UFC students working 
as tutors in the cooperative learning method

Ali, perto de casa, ela contou com a ajuda de 
diversos outros jovens, estudantes da Universidade 
Federal do Ceará, no processo de se preparar para 
o exame seletivo que lhe garantiria uma vaga na 
UFC. Eles faziam parte do Programa de Estímulo 
à Cooperação na Escola (PRECE), um trabalho 
de aprendizagem cooperativa criado de forma 
autônoma por estudantes daquele município 
em 1994 e, em 1998, incorporado à universidade 
como projeto de extensão, sob a coordenação 
do Prof. Manoel Andrade Neto. A iniciativa foi 
tão bem sucedida que o método, aplicado hoje 
na rede pública estadual de ensino, deu origem 
ao Programa de Aprendizagem Cooperativa em 
Células Estudantis (PACCE).

As it turned out, however, she did not have to travel very 
far to find assistance from other young people such as 
herself, students of the Federal University of Ceará, in order 
to prepare for the entrance examination that would ensure 
her seat at UFC. The students were part of a program 
called “School Cooperation Stimulus”, a cooperative 
learning project autonomously devised by students in 
that municipality in 1994, incorporated into UFC as an 
extension project four years later under the supervision of 
professor Manoel Andrade Neto. Such was the success of 
the initiative that the method, applied nowadays over 
the state’s entire educational network, gave rise to the 
Student Cell Cooperative Learning Program (PACCE).
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“Going to college was something my parents could 
never afford to do. Since I found out about PRECE, the 
life stories of the people there inspired me to become 
like them. I wanted to overcome the hurdles of the back-
country through my education, by studying. I also knew 
that I couldn’t do it by myself”, Letícia recounts. With the 
group’s support, she has become a UFC Nursing student, 
having also joined PRECE so as to try and give more 
people the chance to change their lives for the better.

“Entrar na universidade foi oportunidade que os 
meus pais nunca tiveram. Desde que conheci o 
PRECE, a história de vida de seus integrantes me 
inspirou e eu quis ser como eles. Queria superar 
as dificuldades do sertão através da educação, 
dos estudos. Eu também sabia que não conse-
guiria sozinha”, relata Letícia. Com o apoio do 
grupo, Letícia se tornou estudante de Enferma-
gem da UFC e se integrou ao PRECE para per-
mitir que mais pessoas tivessem a chance que 
ela teve de modificar, para melhor, seu destino.

Letícia Galvão, enquanto estudante de Enfer-
magem da UFC, foi beneficiada e se tornou cola-
boradora da aprendizagem cooperativa | Letícia 
Galvão, as a Nursing student at UFC, benefited 
from the initiative and became a cooperative 
learning collaborator
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O PACCE é um dos mais de 700 projetos de 
extensão ativos na Universidade Federal do Ceará. 
Ao todo, a UFC contabiliza quase 1,1 mil ações de 
extensão universitária, o que inclui, além dos 
projetos, programas, cursos, prestação de serviços 
e convênios de estágios. São atividades nas áreas de 
comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, 
educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 
produção e trabalho, beneficiando um público 
estimado que já supera 1,5 milhão de pessoas.

PACCE is one of more than 700 currently operational 
outreach projects at UFC. Altogether, the university 
oversees nearly 1,100 outreach efforts, encompassing 
programs, course offerings, service provision projects 
and internship agreements. The areas of concentration 
include communications, culture, human rights and 
justice, education, environment, healthcare, techno-
logy production and labor, reaching well in excess of 
1,5 million people.

A extensão compõe, com o ensino e a pesquisa, 
o tripé do compromisso da UFC enquanto insti-
tuição, conforme seu estatuto, que determina 
a indissociabilidade entre as três funções. O 
engajamento com a comunidade sempre fez 
parte da história da UFC e vem sendo ampliado 
ao longo dos anos. De 2007 a 2020, o número 
de pessoas atingidas pelas ações extensio-
nistas da universidade mais que quadruplicou.

Extension, teaching and research lay the foundation 
of UFC’s institutional commitment, as per the universi-
ty’s statute, which imposes upon it the indissociability 
between its three major charges. Engagement with 
the community has therefore been a constant in UFC 
history which has only surged over the years. From 
2007 to 2020, the number of people reached by exten-
sion efforts rose more than fourfold.

O engajamento com a 
comunidade sempre fez parte 

da história da UFC e vem sendo 
ampliado ao longo dos anos.

Acolhimento e ajuda mútua desde o ingresso dos estudantes são 
marcas do método de aprendizagem cooperativa | Hospitality and 
mutual help from the moment of students’ admission are features 
of the cooperative learning method
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Tais ações partem de todas as unidades acadê-
micas da UFC, em seus oito campi no estado 
do Ceará. Entre os destaques está a Faculdade 
de Medicina, a unidade com maior número de 
projetos de extensão cadastrados: são cerca 
de 200 que atuam em áreas como combate 
às drogas, promoção e acompanhamento do 
desenvolvimento infantil, acompanhamento 
familiar em comunidades carentes, psico-
logia aplicada à saúde mental, entre outras.

Uma dessas iniciativas é o Instituto da Primeira 
Infância (IPREDE), um dos maiores projetos de 
extensão da UFC. Fundado em 1986 com a missão de 
prevenir e tratar crianças com desnutrição infantil, 
hoje é um centro de referência sobre a primeira 
infância, período que vai até os 6 anos de idade e 
é considerado fundamental no desenvolvimento 
mental, emocional e de socialização do indivíduo.

O Instituto desenvolve programas, projetos e 
serviços em articulação com os diversos setores da 
sociedade com foco na nutrição e desenvolvimento 
na primeira infância, além de trabalhar na geração 
e disseminação de conhecimentos técnico-cien-
tíficos a partir dessas experiências adquiridas. 
São realizados anualmente quase 20 mil atendi-
mentos a crianças e seus familiares, com média 
mínima de atendimento mensal de mil crianças.

Such undertakings are verifiable in all of the academic 
units spread across the eight campuses. The Faculty of 
Medicine figures prominently in that respect. It currently 
boasts the highest number of registered outreach efforts, 
nearly 200 projects in substance abuse prevention, child 
development promotion and supervision, family coun-
seling in at-risk communities, mental health psychology, 
among others.

The Early Childhood Institute (IPREDE) is one such initia-
tive, one of the most notable at UFC. It was founded in 
1986 in advancement of children malnutrition preven-
tion and treatment. The Institute is a model for excel-
lence in early childhood studies (this period generally 
lasts until the age of six, and is considered to be pivotal 
for mental, emotional and socialization development).

The institute coordinates programs, projects and services 
in collaboration with several segments of society, with an 
emphasis on nutrition and early childhood development, 
in addition to furthering the generation and dissemi-
nation of technical-scientific knowledge based on the 
recorded experiences. An approximate 20,000 children 
and their relatives are provided with free-of-charge care 
every year, with a minimum average of 1,000 appoint-
ments per month.

Fundado em 1986 com a missão 
de prevenir e tratar crianças com 
desnutrição infantil, o IPREDE hoje 
é um centro de referência sobre a 
primeira infância.

The commitment to destitute communities is similarly 
reiterated by 20 other extension projects coordinated by 
UFC in Grande Bom Jardim, a peripheral region encom-
passing five neighborhoods in Fortaleza, all of which 
figure on the list of the 10 lowest Human Development 
Indices (HDI) out of all 119 neighborhoods of the capital. 
If it were a municipality, Grande Bom Jardim would be 
the third most densely populated city of the state, with 
200,000 inhabitants.

O comprometimento com comunidades mais 
necessitadas se confirma também com os cerca 
de 20 projetos extensionistas que a UFC mantém 
no Grande Bom Jardim, região periférica de Forta-
leza que engloba cinco bairros, todos incluídos na 
lista dos 10 de menor Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) entre os 119 bairros da capital. Se 
fosse um município, o Grande Bom Jardim seria 
o terceiro maior do Ceará em densidade popula-
cional, com mais de 200 mil habitantes.

Crianças brincam na sede do IPREDE, projeto de extensão que, há mais de 30 anos, contribui 
para a queda das taxas de desnutrição crônica no Ceará | Children playing at IPREDE. This 
extension project has contributed toward decreasing chronic malnutrition rates in Ceará 
for over 30 years
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Diante de toda a complexidade da área e das possi-
bilidades de atuação da universidade nesse terri-
tório, a UFC planeja transformar o Grande Bom 
Jardim em uma espécie de campus extensionista, 
visando integrar e potencializar cada vez mais os 
projetos já existentes. Além disso, há a necessidade 
de ouvir as demandas da própria comunidade para 
mobilizar professores e alunos de diversas áreas do 
saber para que se construam novas formas de ação.

Compreendendo a importância que as ações 
extensionistas da UFC têm para a comunidade 
cearense e reconhecendo a necessidade de conti-
nuar ampliando essa atuação, a UFC aprovou, 
em 2017, resolução que determina que todos 
os seus cursos de graduação deverão imple-
mentar atividades de extensão universitária em 
seus currículos. A chamada “curricularização” da 
extensão define que tais ações deverão corres-
ponder a até 15% da carga horária dos cursos.

Considering the neighborhoods’ complexity and the 
possibilities for university action in their territory, UFC 
plans to turn the Grande Bom Jardim area into an 
“extension campus” of sorts, in pursuance of integrating 
and potentializing ongoing projects. Moreover, the 
demands of the actual communities must be heard 
in order to mobilize faculty and students from several 
fields of knowledge into devising new action strategies.

In 2017, in acknowledgment of the relevance of extension 
projects for the state community and in recognition of 
the necessity for continuing expansion, UFC passed a 
resolution mandating the implementation of extension 
efforts in every undergraduate program as part of their 
curricula. The so-called “curricularization” of extension 
dictates that such activities must equate to up to 15% of 
the programs’ total course load.

Alunos que participam 
dos projetos de extensão 
atuam em diversas ativi-
dades, diretamente com 
a comunidade do Grande 
Bom Jardim | The students 
involved in the extension 
projects work directly with 
the Grande Bom Jardim 
community on a number 
of activities

Com essas medidas, a Universidade Federal do 
Ceará reaf irma o compromisso de atuar não 
somente no progresso científico e tecnológico do 
estado mas também no desenvolvimento humano 
de sua população, por meio da inclusão social.

The above are measures whereby the Federal Univer-
sity of Ceará reaffirms the longstanding commitment 
to tackle not merely the scientific and technological 
development of the state, but also the human develo-
pment of the population by means of social inclusion.

A UFC aprovou, em 2017, 
resolução que determina que todos 

os seus cursos de graduação deverão 
implementar atividades de extensão 

universitária em seus currículos.

Estudantes da Rastro, agência júnior de Publicidade e Propaganda, visitam abrigo de animais como uma 
de suas ações voltadas para a comunidade | Students working at Rastro, a junior advertising agency, pay 
a visit to a local animal shelter as part of their community-oriented efforts
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Desde o primeiro momento, a UFC teve papel 
ativo contra a pandemia do novo coronavírus. 
Para isso, cedeu às unidades de saúde do estado 
leitos e equipamentos, além de máquinas capazes 
de realizar exames PCR; criou setor exclusivo para 
atendimento de pacientes com a covid-19 em seu 
Complexo Hospitalar e aplicou 13 mil testes rápidos na 
comunidade acadêmica, por meio da Pró-Reitoria de 
Extensão, que também fez mapeamento e adaptação 
de ações de extensão visando ao enfrentamento do 
novo coronavírus.

Since the beginning of the pandemic, UFC had an active 
role in the struggle against the new coronavirus. In order 
to do so, it conceded hospital beds and equipment 
to health units of the State government, as well as 
machines for the accomplishment of PCR exams; it 
created an exclusive sector for the care of patients with 
covid-19 at its Hospital Complex and ran 13,000 tests in 
the academic community, via Office of the Vice Provost 
for Extension and Outreach, which also accomplished 
a mapping and adaptation of outreach actions with a 
view to overcoming the virus.

A UFC enfrenta a pandemia
UFC faces the pandemic
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Paciente celebra alta do Hospital 
Universitário Walter Cantídio 
(HUWC) | Patients celebrate recovery 
and discharge at the Walter Cantídio 
University Hospital

Projeto extensionista do Centro de Humanidades, a 
Clínica-Escola de Psicologia foi fortalecida no período 
e continuou prestando atendimento durante a 
pandemia, assim como diversos projetos e núcleos 
do curso de Psicologia. Somaram-se ao aparato 
de apoio à saúde mental ações da Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis, voltadas para os estudantes 
de graduação e pós-graduação, e da Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas, direcionadas a servidores 
docentes e técnico-administrativos.

A UFC também participou ativamente do consórcio 
do projeto Elmo, capacete de respiração assistida de 
baixo custo, fruto de força-tarefa com a Secretaria 
da Saúde, Escola de Saúde Pública (ESP) do Ceará, 
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FUNCAP), Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial do Ceará (SENAI-CE) e 
Universidade de Fortaleza (UNIFOR). A universidade 
apoiou ainda laboratórios que produziram 
equipamentos de proteção individual como face 
shields e se posicionou como uma das instituições 
que mais pesquisou protocolos e tratamentos sobre 
covid-19, de acordo com a Organização dos Estados 
Ibero-Americanos (OEIA).

An outreach project of the College of Humanities, the 
Psychology School-Clinic was strengthened in this period 
and maintained the psychological assistance services 
during the pandemic, as well as several projects and 
centers of the Undergraduate Program in Psychology. The 
Office of the Vice Provost for Students Affairs promoted 
mental health assistance initiatives for undergraduate 
and graduate students, and the Office of the Vice Provost 
for Staff Management, for administrative staff.

UFC was also actively involved in the construction of 
“Elmo”, a low-cost mechanical ventilation helmet 
designed in collaboration with Fortaleza’s Department 
of Health, the state’s School for Public Health (ESP), the 
Ceará Foundation for Science and Technology (FUNCAP), 
the Federation of Industries of Ceará (FIEC), the state 
branch of the National Industrial Learning Service 
(SENAI-CE) and the University of Fortaleza (UNIFOR). In 
addition, UFC provided significant support to a number 
of laboratories engaged in the manufacture of personal 
protective equipment, such as face shields, and was 
a leading research organization in covid-19 protocols 
and treatments, according to the Organization of Ibero-
American States (OEIA).

Entrega dos aparelhos de respiração 
(Elmo) | “Elmo” mechanical 
ventilators being delivered
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O Nordeste brasileiro é, historicamente, a região que 
registra os índices socioeconômicos mais baixos do 
país. Por séculos marcada pela fome e pela seca 
e negligenciada nas políticas públicas nacionais, 
somente nas últimas décadas a área conseguiu 
deslanchar economicamente e apresentar melhoria 
nos indicadores sociais. Incluído nesse território, o 
Ceará, que por muito tempo teve sua economia 
centrada na pecuária e na agricultura de subsis-
tência, tem histórico recente de diversificação de 
suas atividades produtivas e de desenvolvimento. 
E a contribuição científica trazida pela Universidade 
Federal do Ceará tem sido fundamental para a 
concretização dessas mudanças no perfil do estado.

The Northeast region of Brazil is, historically, the one with 
the lowest socioeconomic indexes in the country. For 
centuries, it has suffered with famine and droughts and 
been neglected by the national public policies. Only in the 
last decades has the area managed to grow economi-
cally and present an improvement in its social indicators. 
Included in this territory, Ceará, which had its economy 
centered on cattle farming and in subsistence agriculture 
for a long time, has a recent history of diversification of 
its production and development activities. Therefore, the 
scientific contribution brought by the Federal Univer-
sity of Ceará has been fundamental for the concreti-
zation of these changes in the state. 

UFC no 
desenvolvimento 
do Ceará
The university as an element 
of development in Ceará

Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), na região metropolitana de Fortaleza, contou com colaboração da 
UFC para a sua instalação e consolidação | The Pecém Industrial and Port Complex (CIPP) is situated in the Fortaleza 
metropolitan area. Its construction and consolidation were heavily supported by UFC

A contribuição científica trazida 
pela Universidade Federal do 

Ceará tem sido fundamental para a 
concretização dessas mudanças no 

perfil econômico do estado.

One of the main projects for the increase of economic 
development in the state is the  Pecém Industrial and 
Port Complex (CIPP). Launched in 2002 and located in 
the cities of Caucaia and São Gonçalo do Amarante, 
in the metropolitan region of Fortaleza, it started with 
the purpose of restructuring the industrial scenario in 
Ceará by means of the promotion of industrial activities, 
such as siderurgy, oil refining, energy generation and the 
establishment of a large-scale port. 

The guidelines for the creation of the complex – especially 
of the port, which has a hub port profile – had the 
university’s contribution. The collaboration remains 
through the years and it has been supporting several 
ampliation and modernization processes of the port and 
the complex as a whole. Besides, the university conducts 
studies on the socioeconomic and environmental impacts 
of the establishment of new companies in the region. 

Um dos principais projetos de indução do 
desenvolvimento econômico do estado é o 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). 
Inaugurado em 2002 e localizado nos municípios 
de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, na região 
metropolitana de Fortaleza, surgiu com o objetivo 
de reestruturar o parque industrial cearense por 
meio da promoção de atividades industriais, como 
siderurgia, refino de petróleo, geração de energia 
e instalação de um porto de grande dimensão.

As linhas diretivas para a criação do complexo – 
em especial do porto, que traz um perfil de hub 
port – contaram com a contribuição da UFC. Essa 
colaboração permanece ao longo dos anos e tem 
dado suporte aos diversos processos de ampliação 
e modernização do porto e do complexo como um 
todo. Além disso, a universidade elabora estudos 
sobre os impactos socioeconômicos e ambientais 
da instalação de novas empresas na região.
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O maior empreendimento abrigado hoje pelo 
CIPP é a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), 
primeira siderúrgica integrada do Nordeste e 
uma das mais modernas do mundo. A usina 
possui capacidade instalada de 3 milhões de 
toneladas de placas de aço/ano na primeira fase 
do projeto, cuja produção foi iniciada em 2016.

A UFC se antecipou à conclusão da indústria e 
direcionou a criação de cursos de graduação nas 
áreas das engenharias para a formação de profis-
sionais aptos a ocupar postos de trabalho na side-
rúrgica. Essa inclusão de egressos da UFC nos 
quadros da usina já vem acontecendo. A relação 
de proximidade com a CSP se mantém por meio 
de uma estreita parceria com a universidade 
através de um programa de estágios que bene-
ficia alunos de cursos como Engenharia Metalúr-
gica, Engenharia Mecânica, Química e Jornalismo.

The greatest entreprise hosted by CIPP nowadays is the 
Siderurgy Company of Pecém (CSP), the first integrated 
steel company in the Northeast and one of the most 
modern in the world. The plant had a production capacity 
of 3 million steel slabs per year in the first stage of the 
project, whose production started in 2016. 

Ahead of the completion of the plant, UFC commis-
sioned the establishment of undergraduate programs 
in engineering in order to qualify professionals to work 
on the siderurgy field. This inclusion of UFC alumni in 
the station’s staff is already underway. The university’s 
close relationship with CSP is maintained by means of 
an internship program for students enrolled in programs 
such as Metallurgy Engineering, Mechanical Engineering, 
Chemistry and Journalism. 

UFC se antecipou e direcionou 
a criação de cursos de graduação 
nas áreas das engenharias para 
a formação de profissionais aptos 
a ocupar postos de trabalho 
na siderúrgica.

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), instalada no complexo, é 
uma das mais modernas do mundo e opera desde 2016 | The complex 
houses the Pecém Iron Company (CSP), in operation since 2016 and 
one of the world’s most modern plants

CSP is also one of the partners involved in the implemen-
tation project of the UFC Technology Park. Approved in 
2018, the park covers an area of 229,300 square meters 
located on the Prof. Prisco Bezerra Pici campus, in Forta-
leza, which works as a bridge between companies and 
the university, stimulating and facilitating investments in 
technological innovation and creation of businesses, and 
seeking solutions for regional technological demands. 

A CSP é também uma das parceiras no projeto de 
implantação do Parque Tecnológico da UFC. Apro-
vado em 2018, o parque é uma área de 229,3 mil 
metros quadrados localizada no Campus do Pici 
Prof. Prisco Bezerra, em Fortaleza, que funciona 
como uma ponte entre empresas e universidade, 
estimulando e facilitando investimentos em 
inovação tecnológica. Dentre suas ações, estão 
fomento ao empreendedorismo, transferência de 
tecnologia, criação de empresas e busca de solu-
ções para demandas tecnológicas regionais.

Agência de Estágios da UFC intermedeia relações de aprendizado dos estudantes com grandes 
empreendimentos, como a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) | The UFC Internship 
Agency coordinates learning relations between our undergraduates and large enterprises 
such as the Pecém Iron Company (CSP)



extension • v • 137136 • v • extensão

The park has become operational in 2019, and it is 
expected to oversee activities in , Porangabuçu, Quixadá 
and Russas as well. Firstly, the companies established 
within the enterprise will be related to a theme of great 
importance for the state: water. These are technology-
-oriented businesses working on the development of 
technologies in water resources.

The establishment of the UFC Technology Park tends to 
increase investments in innovation in Ceará. As a conse-
quence, the alignment of its activities with the main 
industrial sectors in the state enables job and income 
generation. Besides, the project is connected to the prin-
ciples of the Strategic Platform of Long-Term Develop-
ment  – Ceará 2050. 

Com início de operação em 2019, o parque também 
agregará atividades desenvolvidas nos campi do 
Porangabuçu, de Quixadá e de Russas. Em um 
primeiro momento, as empresas instaladas no 
empreendimento estarão conectadas a um tema 
de grande importância para o estado: a água. São 
empresas de base tecnológica para desenvolvimento 
de tecnologias em recursos hídricos.

O Parque Tecnológico da UFC tende a elevar 
o investimento em inovação no Ceará, e o 
alinhamento de suas atividades com os principais 
setores industriais do estado permite a geração de 
empregos e renda. Além disso, o projeto se conecta 
com os princípios da Plataforma Estratégica de 
Desenvolvimento de Longo Prazo – Ceará 2050.

O envolvimento da UFC em ações 
que visem ao desenvolvimento 

do Ceará passa não somente pela 
busca do crescimento econômico, 

mas pela melhoria dos índices 
sociais do estado.

Iniciativa do governo estadual, o plano tem por obje-
tivo traçar estratégias para acelerar o crescimento 
econômico estadual nas próximas três décadas e 
atender, de forma mais eficiente, às expectativas da 
sociedade pela oferta de serviços essenciais. Por reunir 
em seus quadros uma importante massa crítica, 
a UFC foi escolhida para coordenar a plataforma.

De forma semelhante, a universidade possui 
uma parceria firmada com a Prefeitura de Forta-
leza para cooperação técnica, análise de dados e 
troca de informações com os gestores do muni-
cípio com vistas à implementação do planeja-
mento de curto, médio e longo prazo da cidade.

As diretrizes desse planejamento foram construídas 
com a participação da universidade e estão esta-
belecidas no Plano Fortaleza 2040, concluído em 
2016. O plano objetiva tornar Fortaleza uma cidade 
mais acessível, melhorando a rede de conexões 
de seus espaços públicos e privados, e alcançar o 
controle eficiente de seu crescimento econômico. 

O envolvimento da UFC em ações que visem ao 
desenvolvimento do Ceará passa não somente 
pela busca do crescimento econômico mas pela 
melhoria dos índices sociais do estado. Um dos 
braços dessa atuação possui relação com as Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS), porções do terri-
tório de uma cidade destinadas à recuperação urba-
nística, regularização fundiária e habitação popular, 
incluindo segmentos excluídos socialmente.

The plan, which was an initiative of the state government, 
aims at designing strategies to accelerate economic 
growth in the state in the next three decades and meet 
society’s expectations by offering essential services. Since 
it gathers an important critical mass, UFC has been 
chosen to coordinate the platform. 

Accordingly, the university has established a partner-
ship with the Fortaleza City Hall for technical coopera-
tion, data analysis and information exchange with the 
municipal offices in order to implement the city’s short, 
medium and long-term planning. 

The planning guidelines have been set forthwith the 
participation of the university and are established in 
the Plano Fortaleza 2040, completed in 2016. The plan 
aims to make Fortaleza a more accessible city, improving 
the network of public and private spaces, and to attain 
efficient control of its economic growth.     

The university’s engagement in actions which aim at 
the state’s development does not only pursue economic 
development, but also the improvement of the social 
indexes in the state. One of the aspects of this initiative 
has a relation with Special Zones of Social Interest (ZEIS), 
parts of a city’s territory designated for urbanistic reco-
very, land-property regularization and popular housing, 
including socially excluded segments. 

Parque Tecnológico da UFC envolve esforços da 
universidade, de empresas e do poder público, 
visando à produção científica para o desenvolvimento 
local | The UFC Technological Park leads academic 
activities in partnership with public- and private-
sector organizations in an effort to stimulate local 
development through scientific production
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Um empreendimento estratégico que tem contado 
com a participação da UFC desde sua gênese é o 
novo hub de hidrogênio verde, a ser instalado no 
Complexo do Pecém com o envolvimento do poder 
público estadual, universidades, entidades industriais 
e empresas do ramo energético. Única energia reno-
vável capaz de ser transportada, o H2V é o combus-
tível do futuro e pode ser gerado a partir de energias 
limpas abundantes no Estado, como a eólica e a solar.

Já foram assinados acordos de cooperação com 
diversos investidores nacionais e internacionais, e a 
expectativa é de que sejam injetados US$ 5,4 bilhões 
em recursos na planta da usina, cuja capacidade 
estimada de produção será de 40 mil megawatts 
até 2050. O esforço faz parte do projeto de transição 
energética do Ceará, que pretende alcançar, também 
até 2050, a descarbonização de sua economia. Em 
paralelo, foram investidos R$ 500 mil no Labora-
tório de Hidrogênio e Máquinas Térmicas, vincu-
lado ao Departamento de Engenharia Mecânica 
da UFC, o que projetará a unidade como centro de 
referência em pesquisa sobre o combustível limpo.

Tais iniciativas, assim como diversas outras que 
partem ou da gestão superior da universidade ou 
da própria comunidade acadêmica, por meio de 
projetos e pesquisa, comprovam o compromisso 
da UFC com o crescimento constante e sustentável 
do estado do Ceará, compromisso que foi reforçado 
com a inauguração do Condomínio do Empre-
endedorismo e Inovação em agosto de 2020. 

De múltipla abrangência, o novo equipamento 
instalado no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra 
possui cinco andares, soma cerca de 2 mil metros 
quadrados de área construída e reúne setores que 
lidam com inovação, como escritório de projetos, 
coordenadorias ligadas ao tema em quatro pró-rei-
torias, diretoria do Parque Tecnológico e da Escola 

A strategic enterprise which has counted with UFC’s 
participation since its genesis is the new green hydrogen 
hub, which shall be established in the Pecém complex 
with the involvement of the state government, univer-
sities, industrial entities and companies of the energy 
field. The only renewable energy which is capable of 
being transported, H2V is the fuel of the future and can 
be generated from abundant clean energies in the State, 
such as wind and solar power.

Cooperation agreements with several national and 
international investors have already been signed, and 
the expectation is that US$ 5,4 billion be injected into 
resources at the power plant, whose estimated produc-
tion capacity will be 40 thousand megawatts until 2050. 
The effort is part of the energy transition project in Ceará, 
which intends to reach, also by 2050, the decarbonization 
of its economy. In parallel, BRL 500,000 were invested in 
the Hydrogen and Thermal Machines Laboratory, asso-
ciated with the Mechanical Engineering Department at 
UFC, which will project the unit as a reference center for 
research on clean fuels. 

These efforts, like others led by either the university’s admi-
nistration or members of the overall academic community 
through research and outreach projects, are proof of UFC’s 
commitment to steady and sustainable growth in Ceará, 
which has been reinvigorated with the establishment of the 
Entrepreneurship and Innovation Hub in August of 2020.

This multipurpose five-story facility is nested on the Pici 
campus and is expected to house innovation-oriented 
departments like UFC’s Project Management Office, 
various mutually collaborating offices, the board of direc-
tors of the Technology Park and the Integrated School for 
Academic Innovation and Development, in addition to 

Distrito de Inovação em Saúde 
pretende gerar um significativo 
aumento do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) 
dos bairros diretamente atingidos.

Reitor Cândido Albuquerque representou a UFC no Seminário Internacional de 
Hidrogênio Verde, realizado em outubro de 2021 em Fortaleza | President Cândido 
Albuquerque represented UFC at the International Green Hydrogen Seminar, held 
on October 2021 in Fortaleza.

Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadê-
mica (EIDEIA), além de parceiros do setor produtivo 
e do Centro de Referência em Inteligência Artificial. 

As instalações do complexo incluem mais recursos, 
como incubadora de startups, salas para atender às 
empresas juniores da universidade que não possuam 
sede própria e coworking para receber estudantes, 
pesquisadores, executivos, empresários e gestores 
públicos. O espaço permite a consolidação de uma 
cultura de empreendedorismo e inovação, ponto 
prioritário do Plano de Desenvolvimento Institucional 
2018-2022 e da atual gestão da administração superior. 

Outro marco importante foi o cadastro do Laboratório 
de Engenharia de Sistemas de Computação (LESC) 
da UFC como unidade de inovação da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). 
Agora, o laboratório é parte do time de 11 grupos de 
pesquisa selecionados para receber R$ 30 milhões, 
destinados a projetos que fomentem a inovação na 
indústria brasileira. A conquista reflete o fato de as 
atividades do laboratório incluírem não somente a 
pesquisa acadêmica mas também o desenvolvi-
mento de alta tecnologia, especialmente na área 
de sistemas embarcados complexos, contemplada 
pela EMBRAPII. Os projetos desenvolvidos também 
contribuem fortemente para a formação de enge-
nheiros de computação e de telecomunicações.

welcoming industry partners and the University’s Refe-
rence Center for Artificial Intelligence.

The Hub will also operate as a startup incubator, provide 
offices for junior enterprises which do not yet have their 
own facilities, and make a number of coworking spaces 
available for students, researchers, corporate executives, 
business owners and public administrators. Ultimately, 
the building is designed to consolidate the innovative 
and entrepreneurial culture envisioned by the current 
Administration and outlined in the 2018-2022 Institutional 
Development Agenda.

In what was yet another important milestone, the Univer-
sity’s Computer Systems Engineering Laboratory (LESC-
-UFC) managed to register as an innovation unit of the 
Brazilian Agency for Industrial Research and Innova-
tion (EMBRAPII). The Laboratory is now part of a team 
comprising 11 research groups endowed with BRL 30 
million to be used in the funding of projects that nurture 
innovation in the Brazilian industry. This is a reflection of 
the far-reaching work done at the lab, comprising not 
only academic research, but also the development of 
cutting-edge technology, especially in the field of complex 
embedded systems, in addition to strongly contributing 
to the education of computer engineers and telecommu-
nications engineers.
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Das Casas de Cultura 
para o mundo
From the Houses of Foreign 
Culture to the world

 :Projeto extensionista :: Extension project

From a local newsroom  in Ceará to the business world 
in Ireland. This is the path that the journalist Bruno 
Ferreira, a UFC graduate, has been struggling to follow 
for six years.. A resident in Dublin, the student in Business 
Studies arrived in the European country to improve his 
English and work part-time, as is allowed for the ones 
who have a student visa. Now more experienced with 
the language, he has decided to replace his English 
studies with a second degree.

Da redação de um jornal local no Ceará para o 
mundo de negócios na Irlanda. Esse é o caminho 
que o jornalista Bruno Ferreira, formado pela 
UFC, vem se esforçando para trilhar há seis anos. 
Residente em Dublin, o graduando em Business 
Studies chegou ao país europeu para aprimorar 
o inglês e trabalhar meio período, como permi-
tido pelo visto de estudante. Já mais experiente 
na língua, decidiu trocar os estudos de inglês por 
uma segunda graduação.

“Diria que o curso básico na Casa 
de Cultura me serviu de treino 
para a segunda vida que eu teria 
anos depois, agora na Irlanda.” 
Bruno Pontes

Casa de Cultura Alemã da UFC, localizada no Campus  
do Benfica, é parceira do Instituto Goethe e autorizada 
a aplicar testes de proficiência no idioma | The 
House of German Culture on the Benfica campus 
has a long-standing partnership with the Goethe 
Institute, administering German proficiency tests 
in the university



extension • v • 145144 • v • extensão

“I believe the basic course at the House of Foreign 
Culture served as training for the life I would have 
years later, now in Ireland.” He states that the basic 
training obtained at UFC has enabled him to level up. 
Before the course at the House of British Culture, he was 
already able to read and understand fa irly well thanks 
to the classes in elementary and secondary school. He 
even admits that the course here has been more produc-
tive than the one he attended when he had just arrived 
in Ireland. He also adds, with a feeling of gratitude for 
the institution: “I also attended two semesters at the 
House of Spanish Culture and now I regret not having 
completed the course”. 

“Diria que o curso básico na Casa de Cultura me 
serviu de treino para a segunda vida que eu teria 
anos depois, agora na Irlanda”. Ele, que antes das 
Casas já conseguia ler e entender razoavelmente 
o inglês devido às aulas no ensino fundamental e 
médio, afirma que a formação básica no idioma 
obtida na UFC lhe possibilitou subir de nível. Chega 
mesmo a afirmar que o curso feito aqui foi mais 
proveitoso que o que fez logo que desembarcou na 
Irlanda. Grato à instituição, ainda acrescenta: “Cursei 
também dois semestres na Casa de Cultura Hispâ-
nica e hoje me arrependo de não ter concluído”.

Formado em Jornalismo pela UFC em 2007, Bruno Ferreira 
concluiu no mesmo ano o curso básico de Inglês nas Casas de 
Cultura Estrangeira | Bruno Ferreira earned his bachelor’s degree 
in Journalism from UFC in 2007. In the same year, he completed 
his Elementary Course in English at the House of British Culture
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Coordenação-geral das Casas de Cultura Estrangeira, localizada no 
Centro de Humanidades da UFC | The UFC College of Humanities 
is also home to the General Coordinating Office for the Houses of 
Foreign Culture

Many stories like Bruno’s are now being written all over 
the world, having started in the classrooms of the largest 
language teaching extension project in Latin America. 
With over 3,500 enrollments and approximately 160 
student groups, the Houses of Foreign Culture issue 
an annual average of 900 completion certificates in 
German, Spanish, Italian, English, French, Portuguese 
and Esperanto, with a solid background of written and 
oral production in these languages. Every term, an 
entrance admission process is open for the commu-
nity. For those who already have some knowledge of 
the language, placement tests are also conducted every 
academic term for students to apply for higher levels. 
With fees way below the ones charged in the Brazilian 
scenario in other language courses offered at public 
and private institutions, the project attends social-eco-
nomically vulnerable students and teaching and the 
university administrative staff. 

Como a de Bruno, muitas histórias que hoje se 
desenham mundo afora começaram nas salas de 
aula dos cursos básicos do projeto de extensão 
da UFC, o maior de ensino de línguas da América 
Latina. Com mais de 3.500 alunos matriculados e 
aproximadamente 160 turmas, as casas entregam 
uma média anual de 900 concludentes de alemão, 
espanhol, italiano, inglês, francês, português e 
esperanto, versados em gramática e conver-
sação dos idiomas. Semestralmente, é aberto um 
processo seletivo para iniciantes ingressarem no 
curso básico. Já para aqueles que possuem algum 
conhecimento do idioma, são realizados, também 
com a mesma periodicidade, testes de nivelamento 
para que possam adentrar os cursos em períodos 
mais avançados. Com taxas semestrais abaixo das 
cobradas no cenário brasileiro em outros cursos 
de idiomas de instituições públicas e privadas, o 
projeto atende gratuitamente alunos vulneráveis 
socioeconomicamente e servidores docentes e 
técnico-administrativos da universidade.

“Com mais de 3.500 alunos 
matriculados e aproximadamente 

160 turmas, as casas entregam uma 
média anual de 900 concludentes.”
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Outro traço marcante é a oferta de cursos avançados 
e testes periódicos de proficiência em diversos 
idiomas, aceitos em programas de pós-graduação 
e organismos internacionais. Além de difundir as 
línguas, as Casas de Cultura Estrangeira dedicam-se 
à promoção dos valores culturais dos países relacio-
nados, realizando programações especiais alusivas 
ao carnaval italiano, Dia de São Valentim, Revo-
lução Francesa, Halloween, dentre outras datas.

Em 2019, foi iniciada a oferta de disciplinas de língua 
estrangeira para alunos da graduação como estra-
tégia de fortalecimento da internacionalização e 
atração de estudantes estrangeiros para a UFC.

Another remarkable feature is the offering of short 
advanced courses and periodic proficiency exams in 
several languages, accepted in graduate programs and 
international agencies. Besides the dissemination of 
languages, the Houses of Foreign Culture are devoted 
to the promotion of the cultural values of the countries 
associated with these languages, with cultural activities 
alluding to the Italian carnival, Valentine’s Day, the French 
Revolution, Halloween, among other festive dates. 

In 2019, the foreign language courses for undergraduate 
students started as a internationalization strategy, attrac-
ting foreign students to the university.

Além de difundir as línguas, as 
Casas de Cultura Estrangeira 
dedicam-se à promoção dos valores 
culturais dos países relacionados.

As aulas nas Casas de Cultura são ministradas presencialmente. 
Os métodos avaliativos são trabalhos, apresentações e provas | 
The Houses of Foreign Culture provide classroom-based language 
teaching. Student assessment is carried out by means of oral presen-
tations, written assignments, and tests

Corpo docente da Casa de Cultura 
Francesa promoveu evento alusivo 
aos seus 50 anos, comemorados em 
2018 | The House of French Culture 
held an event in celebration of the 
school’s 50th anniversary. Pictured: 
faculty members holding the flag 
of France
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Existem museus dedicados à conservação e 
exposição de objetos. Mas a que serve, afinal, um 
museu dedicado ao saber científico? De acordo com 
o professor Ilde Guedes, docente do Departamento 
de Física da UFC, “a função principal de um museu 
de ciência é levar esse mundo para a vida das 
pessoas sem necessariamente querer ensinar. A 
finalidade é divulgar e popularizar a ciência, mesmo 
que, por tabela, acabemos ensinando-a”. 

Foi com esse objetivo que surgiu a Seara da 
Ciência, museu interativo de divulgação científica 
da UFC. O viés formativo do projeto consolidou-se, 
principalmente após o diagnóstico de que o lado 
experimental do ensino de ciências ainda era 
uma carência no Brasil, tanto nas escolas públicas 
quanto nas privadas. O desejo de contribuir com a 
formação de alunos de ensino fundamental e médio, 
proporcionando contato com a demonstração 
científica, fez com que logo a Seara passasse a 
ofertar cursos básicos de física, química, biologia 
e matemática que apresentam aos estudantes 
o método científico e seu potencial de resolver 
problemas em diversas áreas.

There are museums devoted to the conservation and 
exhibition of objects. But what is the purpose of a museum 
devoted to scientific knowledge? According to professor 
Ilde Guedes, professor of the UFC Physics Department, 
“the main role of a science museum is to bring this world 
to people’s lives without necessarily intending to teach 
anything. The purpose is to disseminate and popularize 
science, even though we end up teaching it”. 
 
It was with this goal that Seara da Ciência was established  
as an interactive museum for the dissemination of science. 
The formative character of the project has consolidated, 
especially after the diagnosis that the experimental 
aspect of science teaching was still missing in Brazil, 
in public and private schools. The desire to contribute 
to the qualification of elementary and secondary 
school students, enabling contact with scientif ic 
demonstration, has led the Seara to offer basic courses 
on Physics, Chemistry, Biology and Mathematics, which 
introduce students to the scientific methodology and its 
potential to solve problems in several areas. 

Desmistificando 
a ciência
Demystifying science

 :Projeto extensionista :: Extension project

Estudantes do ensino básico visitam 
diariamente a Seara da Ciência para 
interagir com seus experimentos 
científicos | Elementary education 
students go on daily tours of the 
Seara da Ciência (the Field of 
Science) to interact with the facility’s 
many scientific experiments

Another way for science to become less difficult and 
closer to people’s everyday lives is to make them “get 
their hands dirty”. In a wide exhibition room, where the 
motto is “It is forbidden not to touch it”, visitors interact 
with experiments and several sorts of demonstrations. 
“Our monitors are advised to explain but not answer 
directly why a certain phenomenon occurs. That is 
how the Seara audience leaves the museum delighted, 
aroused by their curiosity and desire to understand 
science for themselves”, says Prof. Ilde. 

Outra forma de tornar a ciência menos árida e mais 
próxima do cotidiano das pessoas é fazer com que 
elas coloquem a “mão na massa”. Em um amplo 
salão de exposições, onde o lema é “proibido não 
mexer”, os visitantes interagem com experimentos 
e demonstrações de diferente natureza. “Nossos 
monitores são orientados a explanar mas não 
a responder diretamente por que determinado 
fenômeno acontece. É assim que o público sai da 
Seara encantado, com sua curiosidade despertada 
e o desejo de entender a ciência por ele mesmo”, 
conta o professor Ilde.

O desejo de contribuir com 
a formação de alunos de ensino 
fundamental e médio fez com que 
logo a Seara passasse a ofertar 
cursos básicos de física, química, 
biologia e matemática.
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Besides the basic courses and the room open for visitors, 
the project also works in the following areas: scientific 
dissemination through theater arts, with a renowned 
itinerary group of scientific theater; promotion of science 
fairs for elementary and secondary school students of 
the public network throughout the state, in partnership 
with the city and state Education secretariats; conduction 
of astronomical observation sessions which occur on 
the roof of the building and are open to the public; and 
participations in nationally renowned events, such as the 
National Week of Science and Technology.

Além de contar com os cursos básicos e o salão 
aberto à visitação, o projeto trabalha ainda nas 
seguintes frentes: divulgação científica por meio das 
artes cênicas, com um premiado grupo itinerante 
de teatro científico; promoção de feiras de ciência 
para alunos de ensino fundamental e médio da rede 
pública em todo o estado, em parceria com as secre-
tarias municipal e estadual de educação; realização 
de sessões de observação astronômica abertas ao 
público e realizadas na laje do prédio; e participa-
ções em eventos de projeção em todo o país como 
a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

O projeto conta com grupo de teatro dedicado a tratar da ciência por meio das artes 
cênicas, com várias apresentações pelo Brasil | The project sponsors a theater group 
dedicated to teaching science through the performing arts, with many performances 
held across the country

O professor aposentado Marcos Vale, diretor da 
iniciativa desde a fundação até 2017, segue com 
função consultiva e colabora com alegria com 
palestras, elaboração de projetos para editais e 
planejamento das temporadas do grupo de teatro 
científico. E ainda  resume sua relação com a Seara: 
“Quem conhece não consegue se afastar em 
definitivo do museu e das atividades”.

Foi o caso do professor de f ísica Paulo Victor 
Loureiro, que se aproximou ainda estudante, por 
meio de um amigo que lá era monitor na época. Ele 
diz ter sempre visto o projeto, com o qual mantém 
laços até hoje, como seu porto seguro na vida 
acadêmica. O hoje professor da rede estadual de 
ensino tenta usar os conhecimentos adquiridos e 
sua experiência na Seara como divulgador científico 
para superar a distância criada entre a ciência e o 
cotidiano da maioria das pessoas. O percurso, de 
acordo com ele, é recompensador e vale a pena: 
“Só ela pode libertar o pensamento das pessoas 
e trazer o progresso social que precisamos para 
mudar nossa realidade”.

The retired professor Marcos Vale, head of the initiative 
since its foundation until 2017, still supports it in an 
advisory capacity  and collaborates with lectures, 
development of projects for call notices and planning of 
the scientific theater group seasons. He also summarizes 
his relationship with the Seara: “The ones who know it 
are not able to get away for good from the museum 
and its activities”. 

That was the case of Physics teacher Paulo Victor Loureiro, 
who started working on the project as a student through 
a friend who was a monitor at the Seara at the time. He 
says he has always seen the project as his safe harbor in 
academic life. Nowadays he is a professor in the state’s 
teaching network, and he tries to use the knowledge 
acquired and his experience in the Seara as a scientific 
promoter in order to overcome the distance created 
between science and the everyday life of most people. 
The path, according to him, is rewarding and worthwhile: 
“Only science can set free people’s minds and bring the 
social progress we need to change our reality”.

 “Quem conhece não consegue se 
afastar em definitivo do museu e 
das atividades.” | Marcus Vale, 
ex-diretor da Seara da Ciência
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 _ Núcleo de Tratamento e 
Estimulação Precoce (NUTEP)

Criado em 1987 como programa de extensão, o 
Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce 
(NUTEP) atende crianças de até 12 anos com 
síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo, 
microcefalia e outras patologias que compro-
metem o desenvolvimento sensorial e psicomotor. 
Em seus mais de 30 anos, o NUTEP soma cerca 
de 7 mil pacientes, acompanhados por equipe de 
médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e assis-
tentes sociais. A expertise do núcleo foi referência 
para a formação de equipes em policlínicas de 
todo o Ceará. 

 _Center for Early Treatment and 
Stimulation (NUTEP)

Created in 1987 as an extension program, the Center for 
Early Treatment and Stimulation (NUTEP) provides treat-
ment to children under the age of 12 with Down syndrome, 
brain paralysis, autism, microcephaly and other patho-
logies which jeopardize their sensorial and psychomotor 
development. For more than 30 years, NUTEP has looked 
after 7,000 patients, who are monitored by a team of 
doctors, nurses, psychologists, speech therapists, physio-
therapists, occupational therapists and social workers. 
The expertise of the center has been a reference for the 
training of staff in clinics all over the state.  

Caminhos 
da extensão
Photo gallery: 
The paths of extension 

 :Fotogaleria

 _ Centro Rural Universitário 
de Treinamento e Ação 
Comunitária (CRUTAC)

Criado em universidades do Brasil em 1965, o 
Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação 
Comunitária (CRUTAC) teve início na UFC em 
1972, tornando-se um dos projetos de extensão 
mais antigos em atividade. Hoje estágio curri-
cular obrigatório para alunos de graduação de 
Medicina, Odontologia e Enfermagem, o CRUTAC 
consiste em vivências de atendimento clínico 
e preventivo proporcionadas à população em 
cidades e zonas rurais do interior do estado, prin-
cipalmente naquelas em que há maior escassez 
de profissionais.

 _Rural University Center for Training 
and Communitary Action (CRUTAC)

Created in Brazilian universities in 1965, the Univer-
sity Rural Center for Training and Comunitary Action 
(CRUTAC) started at UFC in 1972, becoming one of the 
oldest extension projects in operation. Nowadays, it is 
the site of a mandatory curricular internship for under-
graduate students in medicine, dentistry and nursing, 
consisting of clinical and preventive care for the popu-
lation in cities and rural areas in the countryside of the 
state, especially those with fewer professionals. 
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 _ Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)  é equipamento 
que une formação acadêmica e função social. 
Fundamental para o currículo do curso de Direito, 
o núcleo permite que os alunos utilizem a teoria 
aprendida no decorrer dos oito primeiros semes-
tres da faculdade na resolução de casos concretos, 
contando com a supervisão de professores orienta-
dores. Através do NPJ, pessoas que não possuem 
condições financeiras de arcar com as despesas 
de um processo judicial (honorários de advogado 
e custas judiciais) conseguem ter acesso à justiça.

 _Law Practice Center (NPJ)

The Law Practice Center (NPJ) is a project which brings 
together academic qualification and social responsi-
bility. A fundamental element of the curriculum of the 
undergraduate program in Law, the center provides 
students with the theory learned throughout the first 
eight semesters of college by solving concrete cases, with 
the guidance of eight professors who are their supervi-
sors. People who cannot afford the expenses of a judicial 
process (attorney fees and judicial expenses) can have 
access to justice. 
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 _ Coordenadoria de 
Desenvolvimento 
Familiar (CEDEFAM)

Criada em 1980, a Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Familiar sedia ações integradas e multidis-
ciplinares de ensino, pesquisa e extensão e oferta 
atendimento gratuito à população do entorno do 
Campus do Pici. Estudantes e profissionais de 
Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia 
são responsáveis pela oferta de serviços de saúde 
bucal, prevenção ao câncer de mama e de colo 
do útero e pré-natal. Com cerca de 2.700 atendi-
mentos por ano, o projeto também oferece reabili-
tação em fisioterapia para pacientes com sequelas 
de acidente vascular cerebral e promove oficinas 
para o uso de plantas medicinais. 

 _Coordinating Office 
for Family Development (CEDEFAM) 

Created in 1980, The Coordinating Office for Family 
Development promotes integrated and multidisciplinary 
actions focused on teaching, research and extension and 
it offers gratuitous aid to the inhabitants of the commu-
nities located near the Pici Campus. Students and 
professionals in the areas of Dentistry, Nursing, Physio-
therapy and Pharmacy are responsible for offering the 
following services: oral health, breast and cervical cancer 
prevention and prenatal tests. With approximately 2,700 
appointments per year, the project also offers rehabi-
litation in Physiotherapy for patients with sequelae of 
cerebrovascular accidents, and promotes workshops 
on the use of medicinal plants. 

 _ Gastronomia Social 
(ICA no Bom Jardim)

O programa Gastronomia Social é um dos 
diversos projetos de extensão da UFC que atuam 
no Grande Bom Jardim, região periférica de 
Fortaleza que concentra os menores índices de 
desenvolvimento humano da cidade. Por meio 
dele, estudantes e professores do curso de Gastro-
nomia ofertam diversos tipos de formações (como 
gastronomia de rua, panificação, confeitaria e 
organização de eventos gastronômicos) a toda a 
comunidade, favorecendo, no local, a geração de 
renda por meio da culinária e do empreendedo-
rismo nesse setor produtivo.

 _Social Gastronomy (ICA in Bom Jardim) 

The program Social Gastronomy is one of the several 
extension projects at UFC which work in Grande Bom 
Jardim, a peripheral region in Fortaleza with the lowest 
human development indexes in the city. In this project, 
students and professors of the undergraduate program 
in Gastronomy offer several types of training courses 
(such as street gastronomy, bakery, patisserie and 
promotion of gastronomic events) to the whole commu-
nity, enabling income generation in this neighborhood 
by means of gastronomy and entrepreneurship in this 
production sector. 

A
R

Q
U

IV
O

 P
E

S
S

O
A

L
 / M

S
M

C
B

J



extension • v • 159158 • v • extensão

 _ Centro de Estudo sobre 
Ludicidade e Lazer (CELULA) 

Núcleo que agrega atividades de ensino e pesquisa, 
além de desenvolver ações sociais, o Centro de 
Estudo sobre Ludicidade e Lazer (CELULA) desti-
na-se ao fortalecimento do vínculo entre teoria e 
prática pedagógica e ao conhecimento da reali-
dade brasileira na área da cultura lúdica. Por meio 
dos projetos Laboratório de Brinquedos e Jogos 
(LABRINJO), Brincarmóvel, Brincar para Incluir  e 
a Brinquedoteca de Pesquisa e Lazer, o núcleo 
trabalha a importância do jogo, do brinquedo, da 
brincadeira e do lazer para crianças e adultos.

 _Study Center on Ludicity and Leisure (CELULA)

In addition to its many social efforts, the Center for Ludi-
city and Leisure Studies (CELULA, in the Portuguese 
acronym) embraces teaching and outreach activities 
directed at bringing together the theory and practice of 
teaching, as well as increasing the knowledge of Brazi-
lian realities in the field of ludic culture. Through such 
projects as the Toys and Games Laboratory (LABRINJO), 
the “Playmobile”, “Play for Inclusion” and the Research 
and Leisure Toy Collection, the Center has attempted to 
make clear the importance of games, toys, playing and 
leisure for children and adults alike.

 _ Projeto Riso (Campus de Sobral)

A palhaçoterapia é o guia para as interações lúdicas 
promovidas pelo projeto Riso, do Campus de Sobral, 
nas alas pediátricas da Santa Casa de Misericórdia 
e no Hospital Regional Norte. Estudantes de Medi-
cina e Odontologia da UFC integram o programa de 
extensão, criado em 2008, e fazem da alegria uma 
terapia alternativa para pacientes, acompanhantes 
e funcionários das unidades de saúde. Cerca de 190 
crianças são beneficiadas mensalmente pelo projeto 
Riso. Anualmente, mais de 2.500 pessoas são contem-
pladas direta ou indiretamente.

 _Laughter Project (Sobral Campus)

Clown Therapy is the guide for ludical interactions 
promoted by the Laughter Project, of the Sobral Campus, 
in the pediatric wards of Santa Casa de Misericórdia and in 
the North Regional Hospital. UFC Medicine and Dentistry 
students compose the extension program, created in 2008, 
and bring laughter as an alternative therapy for patients, 
monitors and professionals who work at the health units. 
Approximately 190 children benefit from this project every 
month. Annually, more than 2,500 people benefit from this 
project directly or indirectly.
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 _ Núcleo de Defeitos 
da Face (NUFACE)

Projeto de extensão ligado ao curso de Odontologia, 
o Núcleo de Defeitos da Face (NUFACE) trabalha 
com pessoas que perderam tecidos ou partes da 
face em decorrência de câncer, trauma ou alguma 
doença congênita. O núcleo, criado em 1996, atua 
não apenas na reabilitação estética e anatômica 
mas também na melhoria das condições funcionais 
e no apoio psicológico dos pacientes. O NUFACE 
atende cerca de 100 pessoas por ano e cada reabi-
litação dura, em média, dez sessões.

 _Face Surgery Center (NUFACE)

The Face Surgery Center (NUFACE) is an extension 
project associated with the undergraduate program in 
Dentistry. The work consists of aiding people who lost 
tissues or parts of their faces due to cancer, trauma or 
congenital disease. The center was created in 1996, and it 
offers not only aesthetic and anatomic rehabilitation, but 
also improvements in the patients’ functional conditions 
and psychological support. It attends to approximately 
100 people per year and each rehabilitation process lasts 
approximately ten sessions. 

 _ Encontros Literários 
Moreira Campos

Há mais de três décadas, os Encontros Literários 
Moreira Campos desenvolvem uma  ampla e 
variada gama de atividades durante todo o ano 
letivo. Seus eventos incluem palestras, debates, 
mesas-redondas e minicursos com escritores, 
críticos literários, jornalistas e pesquisadores de 
várias partes do país. Além disso, realizam ações 
dirigidas de leituras, discussões e produções 
escritas com os participantes, que são professores 
da educação básica, alunos da UFC e de outras 
instituições de ensino e público em geral interes-
sado em literatura.

 _Moreira Campos Literary Seminars

For more than three decades, the Moreira Campos 
Literary Seminars have been promoting a wide range 
of activities throughout the year term. The events 
comprise lectures, debates, round-table sessions and 
short courses with writers, literary critics, journalists and 
researchers from all over the country. Also, readings, 
discussions and written productions are conducted with 
the audience, mostly composed of elementary educa-
tion teachers, students from UFC and other public 
teaching institutions and members of the community 
who are interested in literature. 
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 _Projeto Varal

Since 2012, Varal – the Social Design Laboratory – utilizes 
the potentialities of design for the solution of problems 
in economically and socially vulnerable communities. 
For instance, in the Regeneration Project of the Pacheco 
Neighborhood, in the city of Caucaia, the project aims to 
preserve the neighborhood’s history through research, 
the creation of educational games for the children who 
study at local schools , and the development of a visual 
identity for the neighborhood association, as well as the 
location mapping. 

 _ Projeto Varal

Desde 2012, o Varal – Laboratório de Iniciativas em 
Design Social utiliza as potencialidades do design 
para a solução de problemas de comunidades em 
situação de vulnerabilidade econômica e social. 
Por exemplo, no Projeto de Regeneração do Bairro 
Pacheco, no município de Caucaia, o Varal busca 
resgatar a história do bairro através de pesquisa, da 
criação de um jogo com as crianças de uma escola 
e do desenvolvimento da identidade visual da asso-
ciação de moradores, assim como da elaboração 
do mapeamento da localidade.
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We have all tended a house plant as part of a school 
activity. Although the concern with the environment is a 
value which is shared in the beginning of an individual’s 
education, the university undertakes the responsibility 
to qualify professionals to face the contemporary 
environmental challenges: climate change, preservation 
of ecosystems and biodiversity, waste management, 
use of water resources, conscious consuming and other 
themes which relate to the sustainability issue. 

Compromisso com 
o meio ambiente
Environmental commitment

Localizada em uma região brasileira que 
historicamente sofre com a escassez de água, 
a UFC é uma das instituições que realizam 
pesquisas de ponta na área. É o caso do Programa 
de Pós-Graduação em Saneamento e Recursos 
Hídricos, que ostenta conceito máximo segundo 
a instituição que avalia os cursos de mestrado e 
doutorado no país. Além de debruçar-se sobre 
problemas de âmbito global, o programa contribui 
para o desenvolvimento regional, participando da 
elaboração de soluções para problemas locais, 
como gestão hídrica, combate à seca e tratamento 
de água.

Located in a Brazilian region which has suffered with 
water shortage throughout history, UFC is one of the 
institutions that develop cutting-edge research in 
the field. That is the case of the Graduate Program in 
Sanitation and Water Resources, which attained the 
maximum score in the assessment of the master’s and 
doctoral programs in the country. Besides addressing 
problems of global magnitude, the program 
contributes to the regional development, taking part 
in the formulation of solutions for local problems, such 
as water management, drought relief, and water 
treatment. 

É difícil encontrar quem nunca tenha cuidado de 
uma plantinha como atividade na pré-escola, certo? 
Embora a preocupação com o meio ambiente 
seja um valor muitas vezes compartilhado 
ainda no início da educação do indivíduo, é das 
universidades a responsabilidade por formar 
profissionais qualificados para enfrentar os desafios 
contemporâneos da área ambiental: mudanças 
climáticas, preservação de ecossistemas e da 
biodiversidade, gestão de resíduos, uso de recursos 
hídricos, consumo consciente e outros temas 
transversais à questão da sustentabilidade. 

O Programa de Pós-Graduação em Saneamento e 
Recursos Hídricos contribui para o desenvolvimento 

regional, participando da elaboração de soluções para 
problemas locais, como gestão hídrica, combate à 

seca e tratamento de água.

The university’s concern for the environmental issue also 
is also reflected on its organizational structure, which 
counts on a special agency responsible for managing 
laboratory residues and recyclable materials, promoting 
projects for the sustainable use of water and energy, devi-
sing policies and environmental education campaigns, 
and managing and preserving the university’s internal 
green areas and springs  – which are home to regularly 
catalogued fauna and flora, as well as a natural reservoir 
which is continuously monitored.

A preocupação institucional da UFC com a questão 
ambiental também se reflete em sua estrutura 
organizacional, que conta com uma instância espe-
cial responsável pela gestão de resíduos labora-
toriais e materiais recicláveis, pela promoção de 
projetos para uso sustentável de água e energia, 
pela elaboração de políticas e campanhas de 
educação ambiental e pelo manejo e preservação 
de áreas verdes e mananciais internos da universi-
dade – que abriga fauna e flora em constante cata-
logação, além de um reservatório natural continu-
amente monitorado. 

PET de Engenharia Ambiental atua na conscientização da comunidade acadê-
mica sobre descarte de pilhas, baterias e eletrônicos | The Environmental 
Engineering Tutorial Education Program aims at raising community awareness 
of proper battery and electronic waste disposal
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Para os que querem atuar profissionalmente no 
campo do meio ambiente, o leque de forma-
ções na UFC é diversificado: vai desde cursos já 
tradicionais, como Agronomia, Engenharia Civil e 
Engenharia de Pesca, até as recentes graduações 
em Ciências Ambientais, Oceanografia, Economia 
Ecológica e a tríade de engenharias de Energias e 
do Meio Ambiente, com um ciclo básico comum 
e depois com a chance de especialização em 
Engenharia Ambiental, Engenharia de Energias 
Renováveis e Engenharia de Petróleo. Em para-
lelo à graduação e à pós-graduação, reforçam o 
time os diversos projetos de extensão protagoni-
zados por docentes, servidores técnico-adminis-
trativos e estudantes, que multiplicam a atuação 
ambiental da UFC além dos limites da universidade.

For those who intend to work professionally in the envi-
ronmental field, the range of qualifications at UFC is 
diversified: it varies between traditional programs such 
as Agronomy, Civil Engineering and Fisheries Enginee-
ring and the recently created program in Environmental 
Sciences, Oceanography, Ecological Economics and the 
triad of Energy and Environmental Engineerings, with the 
same basic courses, upon completion of which students 
have the chance to specialize in either Environmental 
Engineering, Renewable Energy Engineering or Petroleum 
Engineering. In parallel to undergraduate and graduate 
studies, it is important to highlight the several extension 
projects conducted by professors, administrative staff and 
students, which multiply the university’s environmental 
engagement outside the limits of the institution.

Localizado entre o Campus do Pici e vários bairros da zona oeste de Fortaleza, o açude Santo Anastácio é 
um reservatório com 143.400 metros quadrados | The Santo Anastácio reservoir is a natural dam extending 
over 143.400 square meters, lying between the Pici campus and several west-area Fortaleza neighborhoods

Borboletário da UFC fica no Centro de Ciências Agrárias e valoriza o 
importante trabalho das borboletas para a reprodução das plantas | The 
UFC Butterfly Conservatory is nested within the College of Agricultural 
Sciences. The work carried out in the facility attaches great importance 
to the role of butterflies in facilitating plant reproduction
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 _ Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente (PRODEMA) 
Criado para formar profissionais e pesquisadores 
dedicados a buscar soluções para os problemas 
sociais, ambientais e econômicos rumo ao desenvol-
vimento sustentável, o Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) 
conta com cursos de mestrado e doutorado. Em 
2010, o doutorado inovou a pós-graduação brasi-
leira ao formar uma rede com sete universidades do 
Nordeste, produzindo ensino, pesquisa e extensão 
alicerçados na interdisciplinaridade.

 _Graduate Program in Development 
and Environment (PRODEMA) 

Created to qualify professionals and researchers devoted 
to searching for solutions to social, environmental and 
economic problems towards sustainable development, 
the Graduate Program in Development and Environment 
(PRODEMA) has master’s and doctoral programs. In 2010, 
the doctoral program promoted innovation in the Brazi-
lian graduate studies by forming a network with seven 
universities in the Northeast region, promoting teaching, 
research and extension based on interdisciplinarity. 

Consciência 
ambiental
Photo gallery: 
Environmental awareness 
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 _ Núcleo Tramas

Há mais de duas décadas, o Núcleo Tramas – 
Trabalho, Meio Ambiente e Saúde reúne profes-
sores e estudantes de graduação, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado em diferentes áreas, 
como saúde, direito, comunicação, educação e 
geografia, em pesquisas e estudos de comuni-
dades em conflito ambiental. O grupo tem como 
foco contribuir na defesa da equidade ambiental 
de comunidades que disputam seu território com 
empreendimentos produtivos ou obras de infra-
estrutura e, para isso, agrega ainda a participação 
de lideranças de movimentos sociais ligados ao 
processo em estudo.

 _Núcleo Tramas

For more than two decades, the Núcleo Tramas – Work, 
Environment and Health has gathered professors and 
students from undergraduate, master’s, doctoral and 
postdoctoral programs in several areas, such as health, 
law, communication, education and geography on rese-
arch and studies of communities with environmental 
conflict. The group focuses on contributing to the defense 
of environmental equity of communities that dispute 
their territory with productive entreprises or infrastruc-
ture works and, in order to do so, it congregates the parti-
cipation of leaderships of social movements related to 
the process in issue. 

ARQUIVO PESSOAL /  DIVULGAÇ ÃO

 _ Energias renováveis

O Ceará é tido como estado pioneiro no Brasil 
em energias renováveis, e a UFC tem forte parti-
cipação nisso, sempre contribuindo ativamente 
com estudos e projetos na área. Em 2010, criou 
o curso de Engenharia de Energias Renováveis, 
que tem impulsionado as pesquisas e incremen-
tado o números de profissionais nesse setor. 
Além disso, a universidade vem trabalhando na 
instalação de uma usina fotovoltaica em uma de 
suas fazendas experimentais, com capacidade de 
produção bem acima da média das similares no 
Nordeste brasileiro.

 _Renewable Energy 

Ceará is a pioneer state in Brazil concerning renewable 
energy, and UFC has an active participation in this issue, 
actively contributing to studies and projects in the area. In 
2010, the undergraduate program in Renewable Energy 
Engineering, which has been fomenting research and 
incrementing the number of professionals in this sector. 
Besides, the university has been working in the establish-
ment of a photovoltaic plant on one of its experimental 
farms, with a production capacity substantially above 
the average of similar plants in the Brazilian Northeast. 
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 _ Instituto Verdeluz

Criado em 2013 por estudantes da Faculdade de 
Direito, o Verdeluz passou de projeto informal de 
oficinas de educação ambiental para programa 
de extensão da UFC e, atualmente, é uma orga-
nização autônoma da sociedade civil. O grupo 
reúne cerca de 80 voluntários, dentre eles, alunos 
e profissionais de Direito, Jornalismo, Oceano-
grafia, Geografia, Engenharia de Pesca e Sistemas 
e Mídias Digitais. Eles atuam na execução de 
projetos como monitoramento de tartarugas mari-
nhas em Fortaleza, limpeza de praias, pesquisas e 
atividades em recifes e educação ambiental para 
crianças, além de participarem em espaços do 
movimento ambientalista.

 _Verdeluz Institute 

Created in 2013 by students of the College of Law, Verdeluz 
changed from an informal project of environmental 
education workshops to an extension program at UFC 
and, nowadays, it is an autonomous organization. The 
group gathers approximately 80 volunteers, among 
students and professors in the fields of Law, Journalism, 
Oceanography, Geography, Fisheries Engineering and 
Digital Systems and Media. They work in the execution 
of projects such as monitoring of sea turtles in Fortaleza, 
beach cleanups, research and activities on reefs and envi-
ronmental education for children, as well as the participa-
tion in events of the environmentalist movement. 

 _ Observatório Ambiental 
do Pici (OAP) 

O Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra é uma área de 
grande importância ambiental, englobando açude, 
mata de tabuleiro e uma ampla gama de animais 
que tem nessa localidade seu hábitat. Pensando em 
estudar e preservar essa biodiversidade, servidores 
técnico-administrativos, estudantes e professores 
formaram, em 2016, o Observatório Ambiental do 
Pici (OAP). O grupo faz pesquisas, cataloga a fauna 
e a flora da área, organiza trilhas, monitora árvores 
e animais, entre diversas outras ações em parceria 
com órgãos municipais e federais. 

 _Pici Environmental Observatory (OAP)  

The Prof. Prisco Bezerra Pici campus is an area of great 
environmental importance, comprising a dam, the local 
vegetation and a wide range of animals which have the 
campus as their natural habitat. With the purpose of 
studying and preserving this biodiversity, administrative 
staff, students and professors formed the Pici Environ-
mental Observatory (OAP) in 2016. The group conducts 
research, catalogs the fauna and flora in the area, orga-
nizes nature trails, monitors vegetation and animals, 
among several other efforts in partnership with city and 
federal agencies. 
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 _ Centro de Estudos Ambientais 
Costeiros (CEAC)

O apoio a comunidades pesqueiras e a preservação 
de manguezais são exemplos de ações do Centro 
de Estudos Ambientais Costeiros (CEAC), estação 
avançada de pesquisa do Instituto de Ciências do 
Mar.  Resultado de parceria público-privada entre 
UFC, Fundação AlphaVille, Prefeitura de Eusébio 
e Superintendência Estadual do Meio Ambiente, 
o CEAC, com área de 4,4 hectares, tem sede em 
Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. 
Bioensaios em aquicultura marinha e estuarina, 
além de estudos de campo para o manejo e a 
preservação dos recursos costeiros, são conduzidos 
em um ambiente mais próximo da realidade do 
ecossistema costeiro Nordestino.

 _Center for Coastal 
Environmental Studies (CEAC) 

The support to fishing communities and the preserva-
tion of mangrove forests are examples of actions carried 
out by the Center for Coastal Environmental Studies 
(CEACA), a state-of-the-art research station located at 
the Institute of Marine Sciences. It results from a part-
nership of a public and private character between UFC, 
Fundação AlphaVille, the Eusébio City Hall and the State 
Superintendence of Environment, and it has an area of 
4,4 hectares, located in Eusébio, in the metropolitan 
region of Fortaleza. Bioassays in marine and estuarine 
aquaculture, as well as field studies for the management 
and preservation of the coastal resources, are performed 
in an environment which is closer to the reality of the 
Northeastern coastal ecosystem. 

 _ Projeto Adapta 

O projeto Gestão Adaptativa do Risco Climático de 
Seca como Estratégia de Redução dos Impactos da 
Mudança Climática (ADAPTA), do Departamento 
de Engenharia Hidráulica, estuda duas bacias 
hidrográficas: a do rio Jaguaribe, na região semi-
árida do Ceará, que tem uma vocação agrícola; e 
a do rio Paraíba do Sul, fortemente urbanizada e 
industrializada na região sudeste, que vivencia, 
desde 2014, uma seca severa. Envolvendo uma 
rede de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, 
a pesquisa objetiva dimensionar a vulnerabili-
dade dos usos e usuários de água, atuais e futuros, 
perante o risco climático de seca e propor estraté-
gias de gestão adaptativa.

 _ADAPTA Project 

The Adaptive Management of Drought Climate Risk as a 
Strategy of Climate Change Impact Reduction (ADAPTA) 
project, promoted by the Hydraulic Engineering Depart-
ment, develops studies on two river basins: the Jaguaribe 
river in the semi-arid region of Ceará, which is impor-
tant for agriculture in the region; and the Paraíba do 
Sul river, which is strongly urbanized and industrialized 
in the Southeastern region. It is suffering with a severe 
drought since 2014. Involving a network of Brazilian and 
foreign researchers, the research aims to dimension the 
vulnerability of water utilization and users, now and in 
the future, in light of the climate risk of drought and to 
propose adaptive management strategies. 

ARQUIVO PESSOAL /  DIVULGAÇ ÃO
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 _ Prefeitura de Gestão Ambiental

A Prefeitura Especial de Gestão Ambiental é a 
estrutura responsável por mapear e desenvolver 
ações de gestão ambiental nos campi da univer-
sidade, prevenindo os impactos ambientais e 
promovendo o uso racional dos recursos naturais 
em todos os campi. A prefeitura faz o gerencia-
mento de resíduos recicláveis e perigosos, reali-
zando uma coleta seletiva e solidária, o que gera 
renda a catadores e reduz o despejo em aterros 
sanitários. Também cataloga produtos químicos 
em desuso nos laboratórios para doação, evitando 
sua deterioração, e promove uma consultoria labo-
ratorial para tratamento de resíduos.

 _Environmental Management Center 

The Special Center for Environmental Management is 
the structure responsible for mapping and developing 
environmental management efforts  on the campuses, 
preventing environmental impact and promoting the 
rational use of the natural resources on all campuses. 
The center manages recyclable and dangerous waste, 
conducting selective collection, which generates income 
for waste collectors and decreases disposal on sanitary 
landfills. It also catalogs chemical products which have 
not been used in laboratories for donation, avoiding their 
deterioration, and it promotes laboratory advising for 
waste treatment. 

 _ Núcleo Regional de 

Ofiologia (NUROF)

Criado há mais de 30 anos, o Núcleo Regional de 
Ofiologia (NUROF) se propõe estudar a biologia de 
anfíbios e répteis do Nordeste, em especial a das 
serpentes. O núcleo tem contribuído para a redução 
considerável dos índices de acidentes com animais 
peçonhentos no Ceará, além de acumular relevante 
produção acadêmica, incluindo a descoberta de 
novas espécies. Na atividade de extensão, realiza trei-
namentos para profissionais e educação ambiental 
para a população rural e estudantil, contando ainda 
com um acervo de répteis para visitação.

 _Regional Ophiolog Center (NUROF)

Created more than 30 years ago, the Regional Ophiology 
Center (NUROF) proposes to study the biology of amphi-
bians and reptiles in the Northeast, especially serpents. 
The center has contributed to the considerable decrease 
in accidents with venomous animals in Ceará, as well 
as the accumulation of relevant academic production, 
including the discovery of new species. In the extension 
activity, trainings are conducted for professionals and 
environmental education classes for the rural and student 
population, with an exhibition of reptiles for visitation.  

 _ Plantas que curam

Criado em 1983 pelo cientista cearense e professor 
da UFC Francisco José de Abreu Matos, o projeto 
Farmácias Vivas mantém vivo o saber popular 
aliado a pesquisas sobre as propriedades tera-
pêuticas das plantas. Com atividades no Horto de 
Plantas Medicinais, batizado em homenagem a seu 
fundador, a iniciativa é reconhecida pela Secretaria 
da Saúde do Estado do Ceará, que possui diversas 
políticas de apoio ao uso de fitoterapia na saúde 
pública. Além do cultivo de plantas medicinais em 
suas hortas, que são utilizadas em fitoterápicos 
distribuídos no Sistema Único de Saúde (SUS), o 
projeto promove cursos e visitas educativas.

 _Plants that heal

Created in 1983 by the scientist and UFC professor Fran-
cisco José de Abreu Matos, the project Farmácias Vivas 
preserves the popular knowledge aligned with resear-
ches on plants therapeutic properties. With activities in 
the Medicinal Plants Garden, named after its founder, 
the initiative is accredited by the Health Secretariat of 
Ceará, which promotes several policies of support for 
the use of phytotherapy in public health. Besides the 
cultivation of medicinal plants in its gardens, which are 
utilized in phytotherapic medicines distributed in the 
Public Health System (SUS), the project involves courses 
and educational visits. 
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A Universidade Federal do Ceará possui duas 
unidades de saúde vinculadas ao SUS, o Hospital 
Universitário Walter Cantídio (HUWC) e a Maternida-
de-Escola Assis Chateaubriand (MEAC), que atendem 
a uma ampla gama de necessidades da população e 
servem de espaço de formação e aprendizado para 
alunos e pesquisadores da instituição. Hoje geridas 
pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), as unidades do Complexo Hospitalar da 
UFC, assim como os mais de 50 hospitais universi-
tários federais do Brasil, praticam atenção terciária 
(de média a altíssima complexidade) e ofertam 100% 
de seu atendimento pela rede pública de saúde.

The Federal University of Ceará has two of the main 
health units associated with the Public Health System, 
the Walter Cantídio University Hospital (HUWC) and the 
Assis Chateaubriand Maternity Clinic & Medical School 
(MEAC), which attend to a wide range of the popula-
tion’s necessities and serve as places of qualification and 
learning for students and researchers of the institution. 
Nowadays the units of the Hospital Complex at UFC, as 
well as more than 50 university hospitals in Brazil, are 
managed by the Brazilian Company of Hospital Services 
(EBSERH), working with tertiary care (from medium to 
high complexity) and offering 100% of its services through 
the public health network. 

Diz a Constituição Federal brasileira que “a saúde 
é direito de todos e dever do Estado”. É em 
cumprimento a essa garantia que o Brasil conta 
com um dos maiores e mais complexos sistemas 
de saúde pública do mundo, cuja rede assistencial 
abrange desde atendimentos simples de medi-
cina de família até procedimentos extremamente 
complexos como cirurgias neurológicas e de 
transplante de órgãos. Chamada Sistema Único 
de Saúde (SUS), essa rede é de acesso integral, 
universal e gratuito para toda a população do país.

According to the Brazilian Federal Constitution, “health 
is a universal right and a duty of the State”. In order to 
assure this right, Brazil has one of the largest and most 
complex public health systems in the world, whose 
service network comprises simple medical attendances 
concerning family medicine as well as extremely complex 
procedures, such as neurological surgeries and organ 
transplants. This network, called Unified Health System 
(SUS), is integrated, universal and gratuitous for all the 
population in the country. 

Ensino, pesquisa e 
saúde pública
Teaching, research 
and public health

The hospital was launched in 1959, and it has clinics 
with more than 30 specialties, such as clinical medi-
cine and oncology, several types of surgery (general, 
bariatric, maxillofacial, digestive, oncological, plastical 
and vascular). Its transplant service is one of the most 
remarkable in Latin America, with Ceará in the leading 
position of the national ranking, working with patients 
who need to transplant livers, kidneys, corneas, bone 
marrows and pancreas. 

No hospital, inaugurado em 1959, a população 
tem acesso a ambulatórios de mais de 30 espe-
cialidades, da clínica médica à oncologia, passando 
por diversos tipos de cirurgia (geral, bariátrica, 
bucomaxilofacial, digestiva, oncológica, plástica 
e vascular). Seu serviço de transplantes é um dos 
mais proeminentes da América Latina e coloca o 
Ceará no topo do ranking nacional, trabalhando 
com pacientes que precisam transplantar fígado, 
rim, córnea, medula óssea e pâncreas.

Profissionais do Complexo Hospitalar da UFC atuam tanto na assistência 
ambulatorial quanto na oferta de procedimentos de alta complexidade | 
The UFC Hospital Complex is equipped to provide basic healthcare services 
in addition to performing high-complexity procedures
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Com 200 leitos, o HUWC oferece procedimentos 
e serviços exclusivos na rede de saúde pública do 
Ceará. Um exemplo é o de transplante de medula 
óssea, parceria da Unidade de Onco-Hematologia 
do HUWC com o Centro de Hematologia e Hemo-
terapia do Ceará (HEMOCE), o qual já contabiliza 
mais de 600 procedimentos realizados desde 2008. 
A unidade do HUWC é a única do Ceará a realizar 
esse tipo de transplante pelo SUS. Outra exclusivi-
dade é o único ambulatório especializado em base 
de crânio do Ceará, referência no Brasil, que atende 
a uma demanda considerável de cirurgias cranio-
faciais devido a quadros de câncer de pele avan-
çado. Por ser o Ceará um estado localizado em área 
com alta incidência de radiação ultravioleta, onde 
existem ainda relevantes déficits educacionais e 
de acesso à saúde, 75% das pessoas atendidas no 
serviço são portadoras de tumores avançados de 
pele que afetam estruturas da face e do crânio.

No tocante à formação, o HUWC abriga 31 
programas de residência médica. Há ainda 3 
programas de residência multiprofissional, abertos 
a graduados em outras áreas como enfermagem, 
odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e 
serviço social. Só na Faculdade de Medicina da UFC, 
há 8 programas de pós-graduação, que englobam 
áreas como farmacologia, saúde pública, saúde da 
mulher, patologia e microbiologia, muitos deles 
com pesquisas em andamento no complexo hospi-
talar. “Em se tratando de um hospital de ensino, é 
natural que nele sejam realizadas pesquisas com 
alunos, docentes, profissionais envolvidos nos 
programas de residências. Você consegue medir 
a performance da instituição pelas muitas publica-
ções que nossos grupos alcançam nos periódicos 
nacionais e internacionais”, afirma o Prof. Luciano 
Moreira, docente da Faculdade de Medicina da UFC.

With 200 beds, the University Hospital provides exclu-
sive procedures and services in the public health 
network of Ceará. An example is the bone marrow 
transplant, a partnership between the HUWC Oncohe-
matology Unit and the Center for Hematology and 
Hemotherapy of Ceará (HEMOCE), which has already 
performed more than 600 procedures since 2008. The 
HUWC Unit is the only one in Ceará to offer this kind of 
transplant via SUS. Another exclusivity is the only clinic 
in Ceará specialized in cranial base and a reference in 
Brazil, which attends to a considerable demand of cranio-
facial surgeries due to skin cancer in advanced stages. 
Since Ceará is located in an area with a high incidence 
of ultraviolet radiation, where there are still relevant defi-
cits concerning education and health access, 75% of the 
patients who benefit from this service have skin tumors 
in advanced stages, affecting face and cranial structures. 

When it comes to qualif ication, HUWC hosts 31 
medical residency programs. There are also 3 multi-
professional residency programs, open to graduates 
in other areas such as nursing, odontology, physiothe-
rapy, nutrition, psychology and social service. At the 
UFC College of Medicine alone, there are 8 graduate 
programs comprising areas such as pharmacology, 
public health, women’s health, pathology and micro-
biology, many of them with research in progress at 
the hospital complex. “When it comes to a teaching 
hospital, it is natural for research to be conducted 
with students, professors and professionals involved 
in the residency programs. It is possible to measure 
the institution’s performance through many of the 
articles  published by our groups in the national and 
international journals”, says Prof. Luciano Moreira, 
professor of the College of Medicine at UFC. 

The Assis Chateaubriand Maternity Clinic & Medical 
School, created in 1965, offers free assistance in gyne-
cology, obstetrics, neonatology and mastology. The unit 
hosts some procedures and services which are exclu-
sive to the public health network in Ceará, for instance, 
vaginoplasty performed with the skin of a fish called 
tilapia. A pioneer in the technique, it assists patients with 
Rokitansky syndrome (a genetic condition in which the 
patient is born with the vaginal canal shorter than the 
usual or even without it). 

Já a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, 
criada em 1965, oferta atendimento gratuito nas 
especialidades de ginecologia, obstetrícia, neona-
tologia e mastologia. A unidade abriga alguns 
procedimentos e serviços exclusivos na rede de 
saúde pública cearense, por exemplo, a vagino-
plastia feita com a pele do peixe tilápia. Pioneira 
na técnica, assiste pacientes como as portadoras 
de síndrome de Rokitansky (condição genética na 
qual a paciente nasce com o canal vaginal mais 
curto que o normal ou mesmo sem ele).

Cirurgia geral, vascular, de cabeça e pescoço, 
de aparelho digestivo e de transplantes são 
algumas das especialidades do Complexo Hospi-
talar, que também oferta residências médicas 
nessas áreas | General, vascular, head and 
neck, digestive tract and transplant surgery are 
among the medical staff’s specialties. Medical 
school graduates are likewise provided with 
residencies in these fields

Com 200 leitos, o HUWC 
oferece procedimentos 
e serviços exclusivos 
na rede de saúde pública 
do Ceará. Um exemplo 
é o transplante de
medula óssea.
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É da MEAC o único ambulatório compartilhado 
do Ceará especializado em gestações de alto 
risco. Nele, as consultas às gestantes que neces-
sitam de cuidados especiais são feitas simultane-
amente por médicos especialistas em diferentes 
contextos (cardiopatias, infectologia, genética, 
gravidez gemelar etc.), além de haver assistência 
direta de outros profissionais. Também em caráter 
exclusivo, a MEAC conta com um belo projeto 
que torna menos difícil a espera das mães com 
filhos internados na unidade de terapia inten-
siva. Uma equipe de psicólogos e enfermeiros 
prepara e orienta as crianças para adentrar a UTI 
onde se encontram suas mães e irmãozinhos 
recém-nascidos. Durante as visitas, são esti-
muladas a conversar com os bebês e a produzir 
desenhos sobre esse primeiro contato com eles. 

MEAC has the only clinic in Ceará specialized in high-risk 
pregnancies. The appointments with pregnant women 
who need special care are simultaneously performed by 
doctors of different specialties (cardiology, infectology, 
genetics, etc), as well as direct assistance conducted by 
other professionals. The Maternity School also promotes 
an exclusive project of support to mothers with children 
hospitalized in the intensive care unit. It offers a team 
with psychologists and nurses who prepare and advise 
older children on the process of entering the Intensive 
Care Unit, where their mothers and newborn siblings are. 
During the visits, they are stimulated to talk to the babies 
and make drawings about this first contact with them. 

Além de realizar atendimento 
pré-natal, fazer partos e 
oferecer UTI para recém-
nascidos, a Maternidade-
Escola possui consultoria 
em aleitamento materno 
e banco de leite humano 
| In addition to providing 
prenatal care, performing 
deliveries, and running a 
neonatal intensive care unit, 
the Maternity Clinic Training 
School also offers a lactation 
assistance program and is in 
charge of the university’s a 
breast milk bank

Outro motivo de orgulho para a maternidade é o 
maior banco de leite humano do estado, ativo há 
mais de 30 anos. Ele é certificado nacionalmente 
como padrão ouro e reúne mais de 250 mães 
doadoras, que fornecem leite a uma média mensal 
de 200 bebês.

Another reason of pride for the institution is the largest 
human milk bank in the state, which has been operating 
for more than 30 years. It is nationally certified as gold 
standard and it gathers more than 250 donators, who 
provide milk to approximately 200 infants per month.

Comunidades próximas aos campi recebem em casa equipes de projetos de pesquisa e 
extensão; na foto, atendimento fisioterapêutico a paciente idoso | Communities in the 
vicinity of our campuses benefit from home visits from teams involved in research and 
extension projects; pictured: an elderly patient receives physical therapy
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Localizado a 220 quilômetros de Fortaleza, Boa 
Viagem é o típico município do sertão cearense. 
A economia é predominantemente voltada para a 
agricultura e o comércio e não oferece perspectivas 
muito diferentes para a juventude da região. “Lá, 
não há instituições de ensino superior e, caso eu 
quisesse melhorar de vida, teria que estudar fora”, 
lembra Vinícius Castelo de Sousa, que é natural 
daquela localidade.

Estudante de baixa renda, Vinícius conseguiu ser 
aprovado para fazer sua graduação na Universidade 
Federal do Ceará. Entrou com apoio das cotas sociais 
e decidiu fazer Sistemas e Mídias Digitais (SMD) 
em Fortaleza, curso interdisciplinar que agrega 
conteúdos de design, computação, publicidade 
e audiovisual em uma única formação. Uma vez 
graduado, Vinícius poderá trabalhar em áreas como 
jogos digitais, animações gráficas e sistemas tanto 
para web como para dispositivos móveis – um 
mundo bem diferente do que parecia esperar por 
ele quando terminou o ensino médio.

Located 220 km from Fortaleza, Boa Viagem is the 
typical city of Ceará’s countryside. The economy is majorly 
based on agriculture and the commerce does not offer 
perspectives for the young population from the region. 
“There are no higher education institutions in town and, 
in case I wanted to have better life conditions, I would 
have to study elsewhere”, says Vinícius Castelo de Sousa, 
who was born in this location. 

 A low-income student, Vinícius has been admitted 
to conduct his undergraduate studies at the Federal 
University of Ceará. He was supported by social quotas 
and decided to study Digital Systems and Media in 
Fortaleza, an interdisciplinary program which gathers 
contents from Design, Computer Science, Public Relations 
and Audiovisual Studies in one program. Once he obtains 
his degree, Vinícius will be able to work in areas such 
as digital games, motion graphics and web or mobile 
devices – a very different world from the one waiting 
for him when he graduated from school. 

Uma nova 
universidade
A new university

Uma vez graduado, Vinícius poderá trabalhar em áreas 
como jogos digitais, animações gráficas e sistemas tanto 
para web como para dispositivos móveis – um mundo 
bem diferente do que parecia esperar.

“Dificuldades nunca faltam, especialmente 
para quem vem do interior para a capital bus-
cando um futuro melhor por meio dos estu-
dos. A UFC está garantindo que esse futuro 
seja possível para mim por meio das políticas 
de assistência presentes aqui dentro. A UFC, 
como um todo, não está sendo apenas uma 
universidade, mas minha segunda casa, uma 
segunda família”, relata.

“Difficulties always appear, especially for those who 
come from the countryside to the city capital pursuing 
a better future by means of studying. UFC is making this 
future possible for me through the assistance policies 
offered by the institution. The university, as a whole, is 
not only an institution, but my second home, a second 
family”, he adds. 

Vinícius Castelo é um dos muitos estudantes que deixaram o interior 
do estado para cursar graduação na capital graças às ações afirmativas 
da UFC | Vinícius Castelo is one of many students who are able to 
migrate from their home in the countryside to pursue a degree in the 
state capital, thanks to affirmative action policies supported by UFC
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Vinícius representa um perfil de estudante que tem 
ganhado cada vez mais espaço na UFC ao longo 
dos últimos anos, especialmente após a adoção, 
em 2013, da política de cotas. Sancionada em 2012 
pelo governo federal, a lei que trata dessa política 
determina que instituições federais de ensino 
superior passem a destinar parte de suas vagas a 
estudantes que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas, segmento que 
historicamente tinha pouco acesso ao ensino supe-
rior. Dentro dessa cota, há ainda reserva de vagas 
seguindo critérios étnicos e socioeconômicos.

Vinícius represents a student profile that has earned 
more space at UFC throughout the last years, especially 
after 2013, with the adoption of the quotas policy. Sanc-
tioned in 2012 by the federal government, the law which 
concerns this policy determines that the federal higher 
education institutions start to assign part of their seats 
to students who have accomplished their secondary 
education studies in public schools, a share of the popu-
lation with little access to higher education. In this quota, 
there is a number of seats reserved according to ethnic 
and socio-economic criteria. 

Novatos são recepcionados por veteranos com alegria e 
descontração, muitas vezes com jogos e atividades soli-
dárias | First-year students are welcomed by sophomores 
amid much joy and light-heartedness, often through the 
use of games and engaging in charitable activities

Dessa forma, em 2013, a UFC reservou 12,5% das 
vagas para cotas, que era o mínimo exigido pela lei. 
Em 2014, segundo ano de aplicação da lei, a UFC se 
antecipou ao cronograma estabelecido pela nova 
legislação e adotou o percentual de 50% para cotas.

Thus, UFC reserved 12,5% of its seats for quotas, which 
was the minimum required by law in 2013. In 2014, the 
second year of application of the law, UFC anticipated 
the schedule established by the new legislation and 
adopted the percentage of 50% for quotas. 

De acordo com pesquisa nacional, pela primeira vez, estu-
dantes pardos e negros são maioria nas universidades públicas 
brasileiras (50,3%) | For the first time ever, black and brown 
students are in the majority in Brazilian public universities 
(50.3%), a national survey says
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To have an idea of the change in the profile of new 
students, only 27,1% of the total number of students 
approved was originated from public schools in 2011, 
according to data provided by the Ministry of Educa-
tion (MEC). In the following year, with the adoption of a 
new admission procedure (the National Examination of 
Secondary Education – ENEM), this percentage increased 
to 30,3%. A new addition was observed in the first year 
of adoption of the quotas policy, when the public school 
student rate achieved 36,3%. Next, in 2014 (the last year 
the Ministry of Education provided this type of data), more 
than half of the students approved (55,5%) was originated 
from the public teaching network. 

Para se ter ideia da mudança no perfil dos ingres-
santes, em 2011, apenas 27,1% do total de aprovados 
era proveniente de escolas públicas, conforme 
dados fornecidos pelo Ministério da Educação 
(MEC). No ano seguinte, com a adoção de um novo 
método de seleção (o Exame Nacional do Ensino 
Médio – ENEM), esse percentual subiu para 30,3%. 
Um novo acréscimo foi observado com o primeiro 
ano de adoção de cotas, quando a taxa de alunos 
de escolas públicas chegou a 36,3%. E então, em 
2014 (último ano em que o MEC forneceu esse tipo  
de  dado), mais da metade dos aprovados (55,5%) 
já era oriunda da rede pública de ensino.

A política de cotas, sancionada em 2012 pelo 
Governo Federal, destina metade das vagas das 
universidades federais para quem vem de escolas 
da rede pública | In 2012 entry quotas were put 
into effect by the Federal Government, allocating 
50% of all seats in federal universities to students 
stemming from the public education system

Não só mais alunos de 
escolas públicas entram 
na instituição agora, como 
também eles pertencem a 
famílias mais pobres.

It is possible to perceive this new profile based on socio-
-economic information. For instance, the public school 
candidate who was admitted to the university in 2007 
had a median household family income of 7,4 minimum 
salaries. In 2014, the mean household income was 4 
salaries, proving that not only are more students from 
public schools now admitted to the institution, but they 
also come from poorer families. 

Também é possível perceber esse novo retrato 
com base em informações socioeconômicas. Em 
2007, por exemplo, o candidato de escola pública 
que conseguia entrar na UFC tinha renda familiar 
média de 7,4 salários mínimos. Em 2014, essa renda 
passou a ser de 4 salários, o que comprova que 
não só mais alunos de escolas públicas entram na 
instituição como também eles pertencem a famí-
lias mais pobres.

Forma de ingresso também mudou: Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) é hoje o principal meio de seleção 
unificada para universidades públicas no Brasil | Admission 
procedures have also changed: the National Examination 
of Secondary Education (ENEM) is now the main unified 
form of entry into Brazilian public universities
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Com o aumento do número de novos alunos em 
situação de vulnerabilidade econômica, a UFC 
reforçou suas políticas de assistência estudantil para 
garantir que esses estudantes tenham condições de 
permanecer na universidade e concluir o seu curso. 
Hoje, mais de 5.600 benefícios são concedidos 
mensalmente por meio de iniciativas como bolsas 
e auxílios, acompanhamento psicológico e ajuda 
de custo para eventos.

A instituição possui 10 residências universitárias, 
onde moram mais de 400 estudantes que vêm 
de outras cidades. A universidade dispõe ainda 
de Restaurantes Universitários (RUs), que servem, 
por mês, 300 mil refeições a um valor simbólico. 
Ainda assim, cerca de 3 mil estudantes têm isenção 
desse custo.

A partir da seleção de 2018, a UFC ampliou sua 
política de cotas, reservando também vagas para 
pessoas com deficiência. Em 2017, a universidade 
tinha 88 alunos com alguma deficiência. No ano 
seguinte, com a nova cota, mais de 130 candidatos 
com deficiência ingressaram na UFC. A maioria 
possui limitação física, mas há também pessoas 
com deficiência visual, mental, auditiva e múltipla.

Para receber tal público, a UFC conta, desde 2010, 
com a Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui. A 
unidade oferta um leque de serviços de apoio a 
estudantes com deficiência, tais como tradução e 
interpretação de Libras/português e digitalização 
de materiais didáticos, tornando-os acessíveis a 
pessoas cegas.

With the increase in the number of new students in 
socio-economic vulnerability, UFC has strengthened its 
student assistance policies to assure that these students 
have conditions to remain in the university and complete 
their studies. Nowadays, more than 5,600 grants are 
conceded monthly by means of initiatives such as 
scholarships and subsidies, psychological service and 
funding assistance for events. 

The institution has 10 university dormitories, where more 
than 400 students from other cities live. UFC also has 
University Restaurants (RUs), which serve 300,000 meals 
a month at a very low cost. Even so, approximately 3,000 
students are exempt from this cost. 

After the admission procedure of 2018, UFC expanded 
its quota policy, also assigning seats for people with 
disabilities. In 2017 the university had 88 students with 
some form of disability. In the following year, with the new 
quota, more than 130 candidates with disabilities were 
admitted to UFC. The majority has physical impairments, 
but there are also people with visual, mental, hearing 
and multiple disabilities.  

In order to welcome this public, the university 
established the Accessibility Secretariat UFC Inclui in 
2010. The unit offers a wide range of support services 
to students with disabilities, such as Brazilian Sign 
Language/Portuguese translation and interpreting and 
digitalization of didactic materials, making it accessible 
to visually impaired people. 

O principal objetivo da Secretaria de Acessibilidade é 
disseminar a cultura inclusiva, buscando despertar 
na comunidade universitária o compromisso com o 
respeito aos direitos desse público.

Além disso, a secretaria realiza revisão de processos 
arquitetônicos com base em critérios de acessibilidade 
e atua, ainda, no sentido de identificar metodologias 
de ensino que representam barreiras para os alunos 
com deficiência, propondo estratégias alternativas. 
O principal objetivo da secretaria, contudo, é 
disseminar a cultura inclusiva, buscando despertar 
na comunidade universitária o compromisso com o 
respeito aos direitos desse público.

The secretariat also works on the remodeling of 
architectural processes based on accessibility criteria 
and also on the identification of teaching methodologies 
which represent barriers for students with disabilities, 
proposing alternative strategies. However, the main goal 
of the secretariat is to disseminate inclusive culture, 
aiming to raise awareness concerning the respect for 
the rights of this segment. 

Ações de acessibilidade vêm tornando possível que pessoas 
com deficiência integrem-se cada vez mais a atividades 
administrativas e acadêmicas | Accessibility projects have 
made it increasingly easier for individuals with special needs 
to take part in administrative and academic activities



campus life • v • 195194 • v • vida nos campi

O comprometimento com a inclusão se dá 
também em medidas simples, mas extremamente 
signif icativas para quem é beneficiado, como 
é o caso da adoção do nome social nos registros 
funcionais e acadêmicos dos servidores e estudantes 
da universidade. Desde 2013, a UFC adota essa 
norma em listas de frequência, matrícula, avaliações 
e certificados, sendo uma das pioneiras no Brasil 
nesse sentido.

The commitment to inclusion is also assured through 
simple, but extremely significant measures for those 
who need them, such as the adoption of social names 
for transgender people in the functional and academic 
records of the university staff and students. Since 2013, 
UFC has adopted this regulation on attendance records, 
enrollment certificates, exams and certificates, being 
one of the pioneers in Brazil on this matter. 

O nome social é um instrumento que 
visa à garantia do respeito aos direitos 
humanos, ao combate do preconceito 
e à eliminação da intolerância.

Lyara Duarte, servidora técnico-administrativa do Hospital 
Universitário, é uma das beneficiadas pela adoção de nome 
social na instituição | Lyara Duarte, a nursing assistant at the 
University Hospital, is among the members of our community 
who benefit from UFC’s social name policy

A universidade acredita que a inserção do nome por 
meio do qual travestis e transexuais se identificam 
e desejam ser reconhecidos é um instrumento que 
visa à garantia do respeito aos direitos humanos, 
ao combate do preconceito e à eliminação da 
intolerância na instituição.

O direito à educação é universal, portanto, é justo 
e necessário que o ambiente universitário, que é 
uma esfera de produção e compartilhamento de 
conhecimentos, seja, por essência, plural e inclusivo.

The university believes that the utilization of the name 
through which transvestites and transgender people 
recognize themselves and wish to be recognized by 
is an instrument to guarantee the respect to human 
rights, the combat to prejudice and the elimination of 
intolerance in the institution. 

The right to education is universal. Therefore, it is fair 
and necessary that the university environment, which 
is a sphere of production and sharing of knowledge, be 
diverse and inclusive in its essence.
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Equilíbrio de 
oportunidades
Democratization of opportunities

Em um país em desenvolvimento 
como o Brasil, nem sempre é fácil 
para o estudante entrar e permanecer 
no ensino superior. Atenta a essas 
demandas, a Universidade Federal 
do Ceará promove e defende políticas 
institucionais que ajudem seus alunos 
a permanecerem na instituição, 
desenvolverem-se em sua trajetória 
acadêmica e concluírem o curso 
com o melhor rendimento possível.

It is not always easy for students to 
enter and remain in higher educa-
tion in a developing country such as 
Brazil. Attentive to these demands, the 
Federal University of Ceará promotes 
and defends institutional public policies 
that help these students to remain in the 
institution, progress in their academic 
career and complete their studies 
with the best performance possible. 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
gerencia ações nas áreas socioeconômica, 
científica, pedagógica, cultural e esportiva 
voltadas para a comunidade de alunos.
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Esse compromisso é refletido pela existência de 
uma Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que 
gerencia ações nas áreas socioeconômica, científica, 
pedagógica, cultural e esportiva voltadas para a 
comunidade de alunos. Então, se o estudante 
mora em uma cidade distante de onde está 
instalado o campus da UFC no qual pretende 
estudar e comprova ter situação econômica 
familiar desfavorável, pode morar em uma das 
residências universitárias ou receber auxílio em 
dinheiro para complementar suas despesas com 
moradia. Há ainda a possibilidade, aberta a todo o 
corpo discente, de fazer as refeições no restaurante 
da instituição.

Além de casa e comida, as políticas de auxílio 
incluem acompanhamento psicológico e 
psicopedagógico, em um serviço aberto a todos 
os estudantes. Uma equipe multiprofissional dá 
suporte àqueles com dificuldades de aprendizagem 
ou que necessitam de apoio psicológico e 
psicanalítico. Outro eixo de atuação é a oferta das 
bolsas de suporte financeiro para que o aluno 
atue no auxílio a atividades em diversos setores 
da universidade e o fornecimento de ajuda de 
custo para possibilitar a participação do alunado 
em eventos científicos, culturais e políticos.

This commitment is reflected by the existence of the 
Office of the Vice Provost for Student Affairs, which 
manages actions in the socioeconomic, scientific, 
pedagogical, cultural and sportive areas, designed 
for the student community. Therefore, if students 
live in a city which is distant from the UFC campus 
where they intend to study and are able to prove their 
vulnerable socioeconomic condition, they can live in one 
of the university dormitories or receive a financial aid 
to complement their living expenses. There is also the 
possibility to have their meals at the university restaurant, 
which is open to all students. 

Besides housing and meals, aid policies include 
psychological and psychopedagogical support, a service 
open to all students. A multi professional team supports 
students with learning difficulties or those who need 
psychological and psychoanalytic support. Another 
working axis is the offer of financial support scholarships, 
so that students can work on activities at several sectors 
of the university, and the provision of financial aid to 
enable student participation in scientific, cultural and 
political events.

Lembrando a máxima “mente sã 
em corpo são”, a prática esportiva 
é não só incentivada como vista 
pela administração da UFC como 
um aspecto fundamental.

Lembrando a máxima “mente sã em corpo são”, a 
prática esportiva é não só incentivada como vista 
pela administração da UFC como um aspecto 
fundamental para o desenvolvimento integral dos 
estudantes.  Em algumas seções, a seguir, serão 
detalhadas as ações de desporto universitário.

Heedful of  the maxim “healthy mind, healthy body”, 
practising sports is not only encouraged by the 
institution, but it is also considered as a fundamental 
aspect for students’ integral development. The actions 
of promotion of university sports will be described in the 
following sections. 

Restaurante Universitário do Campus de Sobral atende estudantes de 
oito cursos de graduação, além de servidores técnicos e professores | The 
University Restaurant on the Sobral campus serves students from eight 
undergraduate programs in addition to faculty and administrative staff
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“Sou cadeirante e tenho baixa visão. Entrei no 
curso de Biblioteconomia em 2010 e, no primeiro 
dia de aula, tive uma das sensações mais anta-
gônicas que se pode ter na universidade: querer 
fazer o curso e sentir que talvez não conseguisse 
por ser enorme a carga de leitura, por não ter 
documentos acessíveis, pelo desconhecimento 
de alternativas de acessibilidade por parte dos 
professores e pelo tempo de duração das aulas. Por 
meio da Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui, 
pude obter êxito em minha trajetória de pesqui-
sador. Os programas de acessibilidade que ela 
me apresentou facilitaram sobremaneira minha 
práxis acadêmica. De forma mais expressiva, eu 
faço uso da pesquisa bibliográfica, iniciativa na 
qual bolsistas reúnem as principais fontes sobre 
um assunto solicitado por quem está impossibi-
litado de pesquisar nas bibliotecas ou nas bases 
de dados por falta de acessibilidade arquitetônica 
ou tecnológica. Outro programa é a digitalização 
de documentos, que proporciona a transformação 
de documento não legível em informação textual 
legível. Essas iniciativas me deram condições de 
pesquisar e ser mais ativo. Hoje sou pesquisador 
e mestre em Ciência da Informação. Por ter aces-
sibilidade, cheguei aonde cheguei. E quero mais.”

 :História de vida

“I am a wheelchair user and also visually impaired. I 
was admitted to the undergraduate program in Library 
Science in 2010 and, on my first day, I had one of the 
most antagonic feelings you can possibly have at a 
university: wanting to attend the program but maybe 
not being able to due to the great amount of reading, 
the lack of accessible documents, the unawareness of 
accessibility alternatives used by professors and the 
duration of the classes. By means of the Accessibility 
Secretariat UFC Inclui, I was able to succeed in my 
career as a researcher. The accessibility programs it 
presented to me remarkably facilitated my academic 
practice. In a more expressive way, I make use of biblio-
graphical research, an initiative in which scholarship 
students gather the main sources on a subject required 
by who is unable to research in libraries or databases 
due to the lack of architectural or technological acces-
sibility. Another program is the digitalization of docu-
ments, which enables the transformation from a 
non-readable document into readable textual informa-
tion. These initiatives gave me resources to do my rese-
arch and be more active. Nowadays I am a researcher 
and a master in Information Science. I arrived where 
I did thanks to accessibility. And I want to do more.” 

Múltiplos sentidos 
da pesquisa
Life story: the multiple 
meanings of research

Igor Peixoto

Bibliotecário e mestre em Ciência da 
Informação. | Librarian and master in 

Information Science.
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“Escolhi o Brasil por causa da língua portuguesa, 
que, junto com o francês e o inglês, é idioma oficial 
da região da África Ocidental, onde fica meu país. 
Vim fazer o curso de Letras aqui a fim de dominar 
as três línguas e atuar como intérprete-tradutor. 
Escolhi vir para Fortaleza porque a UFC é uma das 
melhores do Brasil, e o custo de vida ainda é mais 
barato que no Sul, apesar de ser uma grande cidade. 
A universidade me deu o necessário para seguir na 
carreira de tradutor e intérprete na minha região, 
mas, além disso, o curso me fez descobrir que 
tenho um apreço muito forte pela educação, área 
que apresenta carências no meu país e no conti-
nente. Acho que investirei a minha pessoa e alma 
nesse setor, levando para lá tudo que aprendi aqui.”

“I chose Brazil for the fact it is a Portuguese-speaking 
country, since Portuguese, together with French and 
English, is an official language in the Western region 
of Africa, where my country is. I chose my major in 
Literature and Linguistics in order to master these 
three languages and work as an interpreter-translator. 
I chose to study at UFC because it is one of the best 
universities in Brazil, and also because life expenses in 
Fortaleza are cheaper than in the South region of the 
country, despite being a large city. The university has 
provided me with the background necessary to follow my 
career as a translator and interpreter in my own region, 
but the program has also made me find out I have a 
strong appreciation for education, an area which has 
weaknesses in my country and in the entire continent. 
I believe I will devote my heart and soul to this sector, 
taking everything I learned here to my country. 

 :História de vida

Ponte Ceará-África
Life story: Ceará-Africa

Marek Abi

Estudante de Letras-Português, natural de Togo. 
| Letters (Portuguese) Student born in Togo
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 _ Restaurante Universitário 

O Restaurante Universitário, ligado à Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis, conta com oito refeitórios 
espalhados em todos os campi da universidade, 
em Fortaleza e no interior, servindo uma média de 
11 mil refeições por dia. Com cardápio equilibrado 
nutricionalmente, são oferecidas, inclusive, opções 
vegetarianas no café da manhã, almoço e jantar. 
Cerca de 3.600 estudantes, entre moradores das 
residências universitárias e em situação de vulne-
rabilidade social, são isentos da taxa simbólica 
cobrada pelas refeições.

 _University Restaurant

The University Restaurant, associated with the Office of 
the Vice Provost for Student Affairs, has eight refecto-
ries in all university campuses, in Fortaleza and on the 
satellite campuses,  serving an average of 11,000 meals 
a day. With a nutritionally balanced menu, vegetarian 
options are also offered for breakfast, lunch and dinner. 
Approximately 3,600 students, including the ones who 
live in the university dormitories and those in conditions 
of social vulnerability, are exempt from the cost charged 
for the meals. 

Apoio ao 
estudante_
Photo gallery: 
Student support 

 :fotogaleria

 _ Transporte intra e intercampi

Estudantes e servidores da UFC usufruem do 
serviço de transporte que permite o desloca-
mento entre os diferentes campi da instituição em 
Fortaleza. Aproximadamente 30 viagens diárias 
percorrem os campi do Pici Prof. Prisco Bezerra, do 
Benfica e do Porangabuçu. O Instituto de Ciências 
do Mar (LABOMAR) também é contemplado com 
trajeto até o Campus do Pici, de onde sai ônibus 
para o Centro de Estudos Ambientais Costeiros 
(CEAC), em Eusébio, na região metropolitana de 
Fortaleza. Outra frota, composta por ônibus, micro-
-ônibus e vans, é destinada especialmente a aulas 
de campo e viagens para congressos.

 _University bus service

UFC students and administrative staff benefit from 
the transportation service that enables the journey 
between the several campuses in Fortaleza. Approxi-
mately 30 daily trips are performed between the Pici, 
Benfica and Porangabuçu campuses. The Institute of 
Marine Sciences (LABOMAR) also has a route to the Pici 
Campus, where the bus to the Coastal Environmental 
Studies Center (CEAC) leaves, in Eusébio, in Fortaleza’s 
metropolitan region. Another transport fleet, composed 
of buses, microbuses and minivans is especially designed 
for field trips and travels for congresses.
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 _ Auxílio-creche

Estudantes universitários que são pais ou mães 
enfrentam, diariamente, o desafio de conciliar 
estudos e cuidado com os filhos. Para incentivar 
a permanência desse grupo na instituição, a UFC 
concede auxílio-creche aos alunos de graduação 
que possuam filhos de 6 a 48 meses de idade. O 
benefício é financiado pelo Programa Nacional 
de Assistência Estudantil (PNAE) e voltado para 
estudantes com renda per capita familiar de até 1,5 
salário mínimo, podendo ser solicitado por alunos 
de todos os campi. 

 _Day care assistance

College students who are parents face the daily chal-
lenge of balancing their studies and the care of their 
children. With the purpose of encouraging this group’s 
permanence in the institution, UFC concedes daycare 
assistance to undergraduate students who have children 
from 6 to 48 months old. The benefit is financed by the 
National Program of Student Assistance (PNAE) and 
it is designated for students with a median household 
income of up to 1,5 minimum wage, and it may be 
requested by students from all campuses. 

 _ Programa de Moradia

Estudantes de cursos de graduação em compro-
vada situação de vulnerabilidade econômica 
podem contar, na UFC, com dois programas de 
moradia. Em Fortaleza, 11 residências universitárias 
somam mais de 400 vagas para alunos do interior 
do estado ou de outros estados permanecerem 
durante o período de seus cursos. Estudantes 
não contemplados pelas residências podem ter 
acesso ao auxílio-moradia, também ofertado a 
alunos dos campi do interior, atingindo mais de 
1.900 beneficiários.  

 _Housing Program 

Undergraduate students in proven economic vulnerabi-
lity conditions can rely on two housing programs at UFC. 
In Fortaleza, 11 university dormitories offer more than 400 
beds for students from the countryside or other states to 
remain during the course of their studies. Students who 
cannot benefit from the dormitories can have access to 
housing aid, also offered to students from the satellite 
campuses, reaching more than 1,900 beneficiaries. 
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 _ Bolsa de Iniciação Acadêmica

A manutenção de estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica nas universi-
dades tem sido um desafio para o ensino supe-
rior público no Brasil. Para propiciar condições 
financeiras à permanência e favorecer o desem-
penho acadêmico satisfatório de estudantes de 
cursos de graduação presenciais, a UFC oferta 
1.800 bolsas através do Programa Bolsa de 
Iniciação Acadêmica, mediante atuação dos 
alunos, em caráter de iniciação acadêmica, nas 
diversas unidades da instituição.

 _Academic Initiation Scholarship 

Maintaining students in socioeconomic vulnerability 
conditions at the universities has been a challenge for 
public higher education in Brazil. In order to provide 
financial conditions for permanence and favor a satis-
factory academic performance of students in classroom-
-based undergraduate programs, UFC offers 1,800 scho-
larships through the Academic Initiation Scholarship 
Program according to the students’ performance at the 
several units of the institution. 

 _ Programa de 
Acompanhamento 
Psicopedagógico ao Estudante 
Universitário (PAPEU)

O programa oferece gratuitamente à comunidade 
estudantil suporte psicopedagógico, concentrado 
em orientação de estudos e carreiras, e atendi-
mento clínico, com foco em psicologia e psica-
nálise. O serviço é gratuito e ofertado por livre 
demanda do aluno. As sessões ocorrem nas depen-
dências da Divisão de Atenção ao Estudante da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O programa 
conta com 13 psicólogos e mantém atendimento 
continuado a cerca de 200 alunos semanalmente.

 _Center for Psychopedagogical Assistance 
to the University Student (PAPEU)

The program offers gratuitous psychopedagogical 
support to the student community, focused on study 
and career advising, and clinical care in psychology and 
psychoanalysis. The service is free of charge and offered 
according to students’ necessities. The sessions occur in 
the facilities of the Student Support Division of the Office 
of the Vice Provost for Student Affairs. The program has 
13 psychologists and provides continuous assistance to 
approximately 200 students every week. 
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 _ Ajuda de Custo

O Programa Ajuda de Custo é responsável por 
conceder suporte financeiro a alunos de graduação 
que desejam apresentar trabalhos em eventos de 
natureza diversa, técnico-científicos ou promo-
vidos por entidades e grupos estudantis. A ação 
também apoia o Diretório Central dos Estudantes, 
os centros acadêmicos e as associações atléticas na 
participação em eventos do movimento estudantil 
e de associações atléticas – com representação de 
delegados e equipes de modalidades esportivas – 
e na promoção de eventos acadêmicos, políticos, 
culturais e esportivos locais.

 _Financial Aid

The Financial Aid Program is responsible for providing 
financial support to undergraduate students who wish 
to present works in events of several kinds, whether they 
are technical-scientific or promoted by entities and 
student groups. The action also supports the Students’ 
Union, the academic councils and the athlete associa-
tions in the participation in events promoted by the 
student activist movement and athlete associations – 
with the representation of delegates and sports teams 
– and in the promotion of academic, political, cultural 
and athletic local events.

 _ Assistência 

médico-odontológica

A assistência médico-odontológica a estudantes 
de graduação é garantida, em Fortaleza, através 
de clínicos gerais, psiquiatras e cirurgiões-den-
tistas, que realizam atendimentos de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 19h. Com mais de 6 mil 
atendimentos por ano, o serviço também realiza 
perícia médica para fins de concessão de tran-
camento de matrícula ou regime especial por 
motivo de saúde aos discentes de graduação e 
pós-graduação. O Plano de Desenvolvimento 
Institucional da universidade prevê a ampliação 
do serviço para os campi do interior.

 _Medical-odontological assistance

Medical-odontological assistance is assured to under-
graduate students in Fortaleza through doctors, psychia-
trists and dentists who assist students from Monday to 
Friday, from 07:00 a.m. to 07:00 p.m. With more than 
6,000 appointments per year, the service also provides 
medical examinations to undergraduate and graduate 
students for purposes of conceding enrollment with-
drawal or special regime for health reasons. The Insti-
tutional Development Plan of the university estimates 
the ampliation of the service to the satellite campuses. 
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O poeta brasileiro Ferreira Gullar (1930-2016) disse 
uma vez que “a arte existe porque a vida não 
basta”. Concordando com ele, como lugar que 
abriga conhecimento, inovação e formação, a UFC 
não se furta de assumir seu papel no fomento à 
cultura e às artes.

The Brazilian poet Ferreira Gullar (1930-2016) once said 
that “art exists because life is not enough”. According to 
this thought, as a place which hosts knowledge, innovation 
and education, UFC undertakes its commitment to foster 
culture and arts. 

Respirando arte 
e cultura
Breathing art 
and culture 

O compromisso remonta às ideias do primeiro 
reitor da universidade, Prof. Antônio Martins Filho, 
que afirmou, em um de seus livros, serem as 
artes e os museus instrumentos de “alta signifi-
cação na sedimentação da cultura de um povo”. 
A prova disso é que há projetos e equipamentos 
artístico-culturais quase tão antigos quanto a 
própria instituição, como o Coral da UFC, criado 
em 1958, e o Museu de Arte da UFC, fundado 
em 1961. Também quase da mesma idade da 
UFC, seu parque gráfico, chamado Imprensa 
Universitária, foi criado em 1956 e dedica-se a 
promover a difusão da pesquisa e da cultura por 
meio da publicação de obras impressas e digitais.

This commitment hearkens back to the ideas of UFC’s 
first president, professor Antônio Martins Filho, who said, 
in one of his books, that arts and museums are instru-
ments of “significant relevance in the sedimentation 
of a people’s culture”. A proof of it is the fact that there 
are projects and cultural-artistic equipment almost as 
ancient as the institution itself, such as the University 
Choir, created in 1958, and the UFC Art Museum, founded 
in 1961. The University Press, created in 1956 and devoted 
to promoting the dissemination of research and culture 
through the publishing of printed and digital works, is 
also as old as the university.

A culminância das ações 
institucionais em prol do tema da 
cultura se deu com a criação
da Secretaria de Cultura da UFC.

Formação em artes cênicas está presente por meio de 
graduação em Teatro, cursos livres e espetáculos para 
a comunidade | Those wishing to start a career in 
the performing arts may apply to our undergraduate 
program in Theater Studies, whose activities include 
free courses and performances for local communities

Escola de balé  da 
universidade é aberta 
ao público e faz parte do 
Instituto de Educação 
Física e Esportes | The 
Ballet Academy is open 
to the public, and is 
sponsored by the Insti-
tute for Physical Educa-
tion and Sports
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O fortalecimento da área acabou motivando a 
criação de uma unidade administrativa, inicialmente 
responsável por gerenciar os equipamentos culturais 
da casa. Em 2008, o setor viria a ser transformado em 
unidade acadêmica, hoje sediada no Campus do Pici, 
para abrigar cursos de graduação e pós-graduação 
na área de cultura, comunicação e arte.

A culminância das ações institucionais em prol do 
tema se deu com a criação da Secretaria de Cultura 
da Universidade Federal do Ceará (Secult UFC) 
em 2012. A instância é responsável por articular 
as iniciativas artísticas e culturais, gerenciar a 
Bolsa-Arte (que dá suporte financeiro a alunos 
envolvidos com programas e projetos artísticos), 
formar plateias e incentivar um olhar crítico na 
produção e no consumo das artes.

The strengthening of the area ended up motivating the 
creation of an administrative unit, initially responsible for 
managing the institution’s cultural equipment. In 2008, 
the office would be transformed into an academic unit, 
nowadays located on the Pici Campus, in order to host 
undergraduate and graduate students in the areas of 
culture, communication and art. 

UFC’s culturally oriented endeavors culminated in 
the establishment of the Office for Cultural Affairs in 
2012. The unit is responsible for articulating the artistic 
and cultural initiatives, managing the Art Scholarship 
(which provides financial support to students involved 
with artistic programs and projects), attracting audiences 
and fostering a critical view on the production and 
consumption of arts.

Expressões da arte popular nordestina, 
como a xilogravura (gravura com 
matrizes de madeira), compõem acervo 
artístico do Museu da UFC | The UFC 
Museum’s collection includes samples 
of popular northeastern art, such as 
woodcuts (a printmaking technique 
which involves carving images into 
wooden surfaces)
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 _ Imprensa Universitária

A estrutura foi implantada a partir da compra de 
uma pequena tipografia para atender às neces-
sidades de comunicação e circulação de infor-
mações da universidade em seus primeiros anos. 
Montada por Antônio Martins Filho, que a via como 
estratégica na difusão do conhecimento produzido 
pela instituição, a Imprensa Universitária atua hoje 
em três áreas distintas: impressão em offset de 
livros e periódicos de grandes tiragens; impressão 
digital de publicações de pequenas tiragens e 
material administrativo; e publicação eletrônica 
de e-books em PDF. Além de livros, a Imprensa 
publica diversos periódicos científicos e o próprio 
Jornal da UFC.

 _University Press 

The structure was established from the acquisition of a 
small typography to meet the university’s communica-
tion and circulation of information necessities in its first 
years. Established by Antônio Martins Filho, who saw it 
as a strategy for the dissemination of the knowledge 
produced by the institution, the University Press nowa-
days operates on three different fronts: large-scale offset 
printing of books and journals; digital printing for small-
-scale publications and administrative material; and 
electronic publication of e-books in PDF format. Besides 
books, the Press is also renowned for the publishing of 
several scientific journals and the University Newspaper. 

Equipamentos 
e projetos culturais

Photo gallery: 
Cultural equipment 
and projects 

 :Fotogaleria

 _ Coral da UFC

Criado em 1958, três anos após a fundação da 
universidade, o Coral da UFC, desde seu início, 
esteve presente em eventos importantes da 
instituição e do estado. Em seus primeiros anos, 
começou a percorrer estados do Brasil com suas 
apresentações e recitais em rádios, teatros e emis-
soras de TV. Desde o início dos anos de 1980, o 
grupo dedicou-se à pesquisa e à construção do 
repertório nacional, explorando as possibilidades 
do espaço teatral através da montagem de espe-
táculos que vêm sendo levados ao público local e a 
países dos diversos continentes, tornando-se refe-
rência internacional para o canto coral brasileiro.

 _UFC Choir 

Created in 1958, three years after the university’s founda-
tion, the UFC choir has been present in important events 
for the Institution and the state since its beginning. In 
its first years, it started touring in several states of Brazil 
with radio presentations and recitals at radio stations, 
in theaters and on TV channels. Since the beginning of 
the 1980s, the group has been devoted to doing research 
and constructing their national repertoire, exploring the 
possibilities of theater space through the setting-up of 
shows, which have been presented to the local public and 
to countries in different continents, becoming an interna-
tional reference for Brazilian choral singing. 
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 _ Museu de Arte da UFC 

Com o sonho de fortalecer a identidade cultural 
cearense por meio da arte, Antônio Martins Filho 
inaugurou, em 1961, o Museu de Arte da UFC 
(MAUC), que hoje reúne um acervo de aproxima-
damente 7 mil obras. Salas individuais revelam os 
talentos da terra: Antônio Bandeira, Raimundo Cela 
e Descartes Gadelha são alguns dos nomes. A arte 
popular, representada em sala com xilogravuras e 
esculturas em madeira e barro, reúne, por exemplo, 
obras de Mestre Noza e Mestre Vitalino. O acervo 
do suíço Jean-Pierre Chabloz também é destaque 
no MAUC, que conta, ainda, com biblioteca com 
cerca de 7 mil títulos sobre história da arte em 
diversos idiomas.

 _UFC Art Museum 

Driven by the dream of strengthening the cultural iden-
tity of Ceará through art, Antônio Martins Filho laun-
ched the UFC Art Museum (MAUC) in 1961. Nowadays, it 
hosts a collection of approximately 7,000 works. Indivi-
dual rooms reveal our local talents: Antônio Bandeira, 
Raimundo Cela and Descartes Gadelha are some of 
them. Popular art, represented by xylographs and 
wood and clay sculptures, gathers, for instance, works 
by Mestre Noza and Mestre Vitalino. The collection of the 
Swiss artist Jean-Pierre Chabloz is also a highlight of the 
museum, which also has a library with approximately 
7,000 titles about history of art in several languages. 

 _ Casa José de Alencar

A Casa de José de Alencar (CJA) tem destacada 
relevância por abrigar, numa área de sete hectares 
no bairro de Messejana, em Fortaleza, o pequeno 
imóvel onde nasceu um dos maiores romancistas 
do Brasil: José de Alencar. Tombado pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histórico Nacional, o espaço 
guarda as ruínas do primeiro engenho a vapor 
do Ceará. Na sede administrativa estão reunidos 
museu, pinacoteca, salas de aulas e bibliotecas. 
Crianças e jovens do entorno são beneficiados 
através de projetos de educação musical e patri-
monial, ensino de capoeira e de cultura e história 
afro-brasileira, educação ambiental e cidadania.

 _Casa José de Alencar

Casa José de Alencar (CJA) has a remarkable relevance 
for hosting the small house where José de Alencar, one 
of the greatest Brazilian novelists, was born, in an area 
of seven hectares, in the neighborhood of Messejana, in 
Fortaleza. Listed by the National Historical Heritage, the 
house maintains the ruins of the first steam mill in Ceará. 
In the administrative headquarters, there is a museum, 
a pinacotheca, classrooms and libraries. Children and 
young people benefit from projects for the promotion of 
musical and patrimonial education, teaching of capo-
eira and Afro-Brazilian history, environmental education 
and citizenship. 
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 _ Casa Amarela Eusélio Oliveira

Referência na formação nas áreas de fotografia, 
cinema e vídeo, cinema de animação, a Casa 
Amarela Eusélio Oliveira (CAEO), fundada em 
junho de 1971, é um equipamento cultural da UFC 
vinculado à sua Secretaria de Cultura. Com sede 
no Campus do Benfica, a CAEO abrange sala de 
cinema (Cine Benjamin Abrahão), salas de aula, ilha 
de edição e videoteca, além do Núcleo de Cinema 
de Animação (NUCA), fundado em 1986 a partir de 
convênio com o governo canadense e, desde 1993, 
instalado na Casa Amarela.

 _Casa Amarela Eusébio Oliveira 

A reference in qualification in the fields of photography, 
cinema and animation video and cinema, Casa Amarela 
Eusébio Oliveira (CAEO) is a cultural equipment of the 
university associated with the Office for Cultural Affairs. 
Founded in June 1971 and located on the Benfica Campus, 
CAEO has a cinema room (Cine Benjamin Abrahão), clas-
srooms, an editing station and a video library, as well as 
the Animation Cinema Center (NUCA), founded in 1986 
through an agreement with the Canadian government 
and located at Casa Amarela since 1993. 

 _ Rádio Universitária FM

A partir de uma programação segmentada, 
educativa e diversificada, composta de música, 
conteúdo e informação, a Rádio Universitária 
FM dedica-se, desde 1981,  à representação do 
universo acadêmico da UFC. Um dos maiores 
impactos da rádio na época de sua fundação foi 
a implementação de uma programação jornalís-
tica em FM. Hoje, tem programas consolidados no 
cenário local, como o Rádio Debate e o Jornal da 
Universitária. Com o slogan “a sintonia da terra”, 
segue linha musical com enfoque nas composi-
ções brasileiras, especializando-se mais ainda na 
produção nordestina e cearense.

 _University FM Radio Station

With a segmented, educative and diversified scheduling 
composed of music, content and information, the FM 
University Radio Station is devoted to the representa-
tion of the university’s environment since 1981. One of 
the major impacts of the radio station at the time of 
its foundation was the implementation of a journalistic 
scheduling in FM. Nowadays, it hosts programs which 
are consolidated in the local scenario, such as Rádio 
Debate and Jornal da Universitária. With the slogan “the 
syntony of the land”, it has a music segment focused on 
Brazilian works, specialized in the production from Ceará 
and the Northeast. 
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 _ Teatro Universitário

Inaugurado em 1965, o Teatro Universitário 
Paschoal Carlos Magno é palco das encenações 
dos espetáculos de conclusão de curso dos alunos 
de Teatro. Ele recebe também apresentações de 
grupos teatrais do estado, do país e de companhias 
estrangeiras. Além de ser ocupado por grupos 
artísticos de dentro e fora da universidade, o Teatro 
Universitário também é utilizado como espaço de 
discussão acadêmica, sediando fóruns e simpósios.

 _University Theater 

Launched in 1965, the Paschoal Carlos Magno Univer-
sity Theater hosts theater performances of Theater 
graduate students. It also hosts theater presentations 
of companies from Ceará, Brazil and foreign compa-
nies. Besides being the stage for artistic groups from 
inside and outside the university, our theater is also 
utilized as a space for academic discussion, hosting 
forums and symposia. 

ARQUIVO PESSOAL /  DIVULGAÇ ÃO

 _ Amor pela dança

Com nome que, na língua indígena tupi-gua-
rani, significa “nossa dança”, o Grupo de Dança 
Popular Oré Anacã surgiu na UFC em 2011 com 
o propósito de preservar e divulgar as práticas 
de danças populares do Brasil. Ritmos brasileiros 
influenciados pelas danças de ascendência negra 
e indígena estão presentes no repertório de core-
ografias do coletivo, que, para produzir seus espe-
táculos, realiza um intenso trabalho de pesquisa 
etnográfica. Com cerca de 30 integrantes, o Oré 
Anacã é aberto à comunidade e tem levado 
cultura popular para as diversas partes do país 
por meio de suas empolgantes apresentações.

 _The love for dancing 

With a name that means “our dance” in the indige-
nous language Tupi-Guarani, the Oré Anacã Popular 
Dance Group started at UFC in 2011 with the purpose 
of preserving and disseminating the popular dance 
practices in Brazil. Brazilian rhythms influenced by 
African and South American indigenous dances are 
present in the group’s choreography repertoire, which, 
in order to produce the spectacles, performs a hard 
work of ethnographic research. With approximately 300 
members, Oré Anacã is open to the community and 
has brought popular culture to the several parts of the 
country through their exciting presentations. 
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 _ Cine Ceará – Festival  
Ibero-americano de Cinema

Promovido pela UFC através da Casa Amarela 
Eusélio Oliveira, o Cine Ceará – Festival Ibero-A-
mericano de Cinema, criado em 1990, revela-se 
experiência consolidada. Reconhecido nacional e 
internacionalmente, é um dos cinco maiores festi-
vais de cinema do Brasil. Com a proposta de levar 
ao público cearense uma parcela significativa da 
produção de cinema e vídeo ibero-americanos, o 
evento possibilita o intercâmbio entre produtores do 
Brasil e dos países ibero-americanos e a divulgação 
de novos talentos do audiovisual. Além da mostra 
competitiva, a programação do evento abrange 
mostras paralelas, cursos, oficinas, debates com 
realizadores da área e atrações musicais.

 _Cine Ceará – Ibero-American Cinema Festival

Promoted by UFC through Casa Amarela Eusébio de 
Oliveira, Cine Ceará – the Ibero-American Cinema Festival, 
created in 1990, reveals a consolidated experience. Natio-
nally and internationally renowned, it is one of the five 
greatest cinema festivals in Brazil. With the purpose of 
bringing to the public in Ceará a significant amount of the 
Ibero-American video and cinema production, the event 
enables the interchange between Brazilian and Ibero-A-
merican producers, as well as the dissemination of new 
talents. Besides the competitive exhibition, the event’s 
schedule has parallel exhibitions, courses, workshops, 
debates with directors and musical attractions.

 _ Corredor Cultural do Benfica

Iniciativa de lazer gratuita para moradores de 
Fortaleza de todas as idades, o Corredor Cultural do 
Benfica integra apresentações de música e dança, 
exibição de filmes, feiras de artesanato, oficinas 
e prestação de serviços num bairro conhecido 
pela efervescência cultural, que abriga a Reitoria 
da UFC. O projeto ocupa, durante um fim de 
semana, ruas no entorno do prédio. Com quatro 
edições anuais, a iniciativa é realizada pela UFC e 
pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento 
(CETREDE) e tem sido frequentemente apoiada 
por empresas públicas e privadas.

 _Benfica Cultural Corridor 

A gratuitous leisure activity for Fortaleza inhabitants of 
all ages, the Benfica Cultural Corridor comprises music 
and dance presentations, film exhibitions, craft fairs, 
workshops and service provision in a neighborhood 
known for its cultural effervescence and which hosts 
the UFC President’s Office. The project occupies the 
streets around the building during one weekend. With 
four annual editions, the initiative is promoted by UFC 
and the Development and Training Center (CETREDE) 
and it has been frequently supported by public and 
private companies.  
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 _ Um passeio por 
projetos musicais

São diversos os espaços de ensino e prática da 
música erudita na UFC. Os destaques estão nas 
orquestras sinfônicas de Fortaleza e de Sobral, 
constituídas pelos cursos de Música nos dois 
campi da universidade, que realizam frequentes 
apresentações em eventos da UFC e nos equi-
pamentos culturais do estado. Além das apre-
sentações, as orquestras oferecem aulas de 
instrumentos gratuitas à comunidade. Também 
merecem destaque a Camerata de Cordas, a 
Banda Sinfônica e o Grupo de Violoncelos da UFC.

 _A ride through musical projects 

The places for teaching and practice of classical music 
at UFC are diverse. The highlights are the symphony 
orchestras of Fortaleza and Sobral, composed of the 
undergraduate programs in Music from these two 
campuses, which perform frequent presentations in 
events at UFC and in the cultural equipment of the state. 
Besides the presentations, the orchestras offer musical 
instrument classes to the community, which are free of 
charge. Also noteworthy are the UFC String orchestra, 
the Symphony Band and the Violoncello Group. 
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 _ Concha Acústica

Um dos espaços mais simbólicos da Universidade 
Federal do Ceará, a Concha Acústica foi inaugu-
rada em 1959 com a presença do então presidente 
da República, Juscelino Kubitschek. Localizado na 
chácara que também abriga a Reitoria, o equipa-
mento é palco das cerimônias de colação de grau 
dos cursos de graduação de Fortaleza e dos cursos 
de modalidade a distância. Também recebe festivais 
de cultura, com apresentações de artistas locais, 
nacionais e internacionais, sendo ainda espaço de 
grandes conferências abertas ao público.

 _Acoustical Shell

One of the most symbolic places of the Federal Univer-
sity of Ceará, the Acoustical Shell was launched in 1959 
with the presence of Juscelino Kubitschek, the president 
of Brazil at the time. Located in the former country house 
which also hosts the President’s Office, the construction 
is a venue for the commencement ceremonies of the 
undergraduate programs in Fortaleza and also of the 
distance education programs. It also hosts cultural festi-
vals, with presentations of local, national and interna-
tional artists, and a space for large public conferences.
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 _ Arte para o servidor

A promoção da qualidade de vida no trabalho para 
os servidores docentes e técnico-administrativos da 
UFC é uma das missões da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas. A oferta de cursos em diferentes 
linguagens artísticas – como dança, canto, teatro, 
violão e flauta – é uma das iniciativas que apontam 
para a efetivação desse objetivo. As formações, que 
aliam cultura e ludicidade, integram servidores 
ativos e aposentados, possibilitando, ainda, a parti-
cipação de seus filhos e cônjuges. Os resultados 
são compartilhados em mostras artísticas e saraus 
para toda a comunidade acadêmica.

 _ Art for the staff

The promotion of life quality at work for teaching and 
administrative staff at UFC is one of the missions of 
the Office of the Vice Provost for Staff Management. 
The offering of courses in several artistic languages – 
such as dance, singing, theater, guitar and flute – is 
one of the initiatives which point to the fulfillment of 
this goal. The trainings, which ally culture with leisure, 
promote integration between active and retired admi-
nistrative staff, and it also enables the participation of 
their children and spouses. The results are shared in 
artistic presentations and artistic gatherings for the 
whole academic community. 
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Uma universidade precisa estar em movimento. 
Por isso mesmo, o desporto universitário é uma das 
políticas estudantis mais importantes da UFC. A 
instituição oferta uma rede integrada de atividades 
desportivas, englobando diversas modalidades e 
apoiando a participação dos alunos em competições, 
assim como sua organização em associações 
atléticas, distribuídas pelas unidades acadêmicas.

Universities need to be in constant movement. For this 
reason, the University Collegiate Sport is one of the most 
important student policies at UFC. The institution offers 
an integrated network of sports activities, comprising 
several modalities and supporting student participation 
in competitions, as well as its organization in athletic 
associations, distributed into the academic units. 

A energia do desporto 
universitário
The energy of university sports
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Seleções universitárias incluem equipes de 
basquete, futebol de salão (foto), handebol, 
vôlei e xadrez | Basketball, futsal (pictured), 
handball, volleyball and chess teams are 
among the university’s sports groups

Para que a prática de esportes ocorra plenamente, a 
universidade é dotada de um complexo, localizado 
no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, composto 
de ginásio poliesportivo coberto com sala de árbitros 
e vestiário; piscina com raias; campo de futebol; 
pista de atletismo; espaço para ioga e atividades 
integrativas; e salas de dança e de musculação. 
Está prevista para um futuro próximo a construção 
de nova piscina, outro ginásio e de um centro de 
eventos com alojamentos.

For the practice of sports to occur amply, the university 
has a sports complex, located on the Prof. Prisco Bezerra 
Pici campus, composed of a multi-sport gymnasium with 
a referees lounge and a dressing room; a swimming pool 
with lanes; a soccer field; an athletics field; a room for yoga 
and integrative activities; and dancing and bodybuilding 
rooms. The construction of a new pool, another gymnasium 
and an event center with dormitories is expected for the 
near future. 

Aulas de natação no complexo esportivo atendem pessoas 
de diferentes faixas etárias e são abertas àquelas com 
deficiência | The swimming lessons held at the sports 
complex cater to learners of different ages and are open 
to individuals with special needs

A instituição oferta uma rede 
integrada de atividades desportivas, 
englobando diversas modalidades 
e apoiando a participação dos 
alunos em competições.
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No Campus do Benfica, encontra-se a mais antiga 
quadra esportiva da universidade, inaugurada nos 
anos de 1960, sede de inúmeras competições e 
eventos, a Quadra do CEU. Completando o fomento 
à área, a UFC oferta anualmente bolsas de incentivo 
ao desporto, que dão suporte financeiro a alunos-
atletas que atuam com rendimento esportivo 
ou gestão de associações atléticas. Além de 
desportistas que disputam individualmente nas 
modalidades atletismo, corrida de orientação, 
ginástica, lutas, natação, jogos eletrônicos, xadrez, 
entre outras, representam a UFC em competições 
universitárias as seleções de basquete, basquete 
3x3, beach soccer, futsal, futebol 7, handebol, beach 
hand, vôlei e vôlei de praia, todas com formações 
femininas e masculinas.

On the Benfica Campus lies the most ancient sports 
court of the university, Quadra do Céu. Launched in the 
1960s, it has hosted several competitions and events. 
As a way of contributing to the incentive to sports, 
UFC offers annual sports scholarships, which gives 
financial support to students-athletes who excel in their 
academic performance or work in the management 
of athletic associations. In addition to supporting 
individual competitors in athletics, orienteering, 
gymnastics, martial arts, swimming, electronic games, 
chess and several others, UFC also sponsors women’s 
and men’s teams in basketball, 3x3 basketball, beach 
soccer, futsal, association football, volleyball and beach 
volleyball competitions. 

Atletas da UFC são incentivados pela 
instituição a competir em torneios 
universitários e têm conquistado bons 
resultados regionais e nacionais | Our 
athletes consistently receive institutional 
backing in order to participate in 
university tournaments, having achieved 
satisfactory results at the regional and 
national levels
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 _ Espaços para prática 
esportiva (Iefes)

O Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES) 
integra os cursos de licenciatura e bacharelado em 
Educação Física e oferece ampla estrutura para 
atividades de ensino, pesquisa e extensão na área. 
Sediado no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, 
o local conta com ginásio poliesportivo, duas 
piscinas – sendo uma olímpica –, pista de atletismo 
com medidas olímpicas (400 metros e oito raias), 
campo de futebol com medida oficial (110m x 70m) 
e arquibancada com 1.540 lugares. A Sala Multiuso 
é reservada para atividades de dança, balé e ioga. 
Já o Laboratório de Força Aplicada ao Esporte é 
equipado com aparelhos de musculação. Há ainda 
a Sala de Lutas e estão em construção um ginásio 
gímnico e uma piscina para hidroterapia.

 _Places for sports practice (IEFES) 

The Institute of Physical Education and Sports (IEFES) 
comprises the teaching and bachelor’s degrees in 
Physical Education and offers a wide structure for 
teaching, research and extension activities in the area. 
Located on the Prof. Prisco Bezerra Pici campus, the place 
has a multi-sports gymnasium, two pools – one of which 
is olympic-standard – a futsal court, an athletics field with 
olympic measurements (400 meters and eight lanes), a 
soccer field with official measurements (110m x 70m), and 
bleachers with 1.540 seats. The Multi-use Room is reserved 
for dancing, ballet and yoga activities, whereas the Sports 
Plyometrics Laboratory is equipped with bodybuilding 
machinery. In addition to having a  room designated for 
the practice of martial arts, gymnastics and hydrotherapy 
facilities are under construction. .

Sempre em 
movimento
Photo gallery:
Always on the move 

 :Fotogaleria

 _ Quadra do CEU 

O antigo ginásio do Centro Estudantil Univer-
sitário (CEU), inaugurado na década de 1960, é 
hoje popularmente conhecido como “Quadra do 
CEU”. Localizado no Campus do Benfica, o equi-
pamento é espaço para treinos e competições 
das equipes masculinas e femininas das diversas 
modalidades esportivas desenvolvidas na UFC. O 
espaço conta com quadra poliesportiva coberta, 
arquibancada com 900 lugares, vestiários, sala 
de xadrez, alojamentos e estruturas de apoio 
operacional. É lá que ficam as dependências 
da Coordenadoria de Atividades Desportivas da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

 _Quadra do CEU 

The former gymnasium of the University Student Center 
(CEU), launched in the 1960s, is nowadays popularly 
known as “Quadra do CEU”. Located on the Benfica 
Campus, the court is a place for training and compe-
titions of male and female teams in the several sports 
modalities practiced at UFC. The gymnasium has a 
roofed multi-sports court, bleachers with 900 seats, 
dressing rooms, a chess room, dormitories and opera-
tional support structures. That is where the facilities of 
the Coordinating Office for Sports Activities of the Office 
of the Vice Provost for Students Affairs are located. 
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 _ Esporte paralímpico

A participação de Victor Gabriel Araújo Leitão  
no 1° FISU America Games de Natação, realizado 
pela International University Sports Federation em 
2018, na cidade de São Paulo, rendeu ao nadador 
quatro medalhas. Estudante do curso de Educação 
Física, Victor é um dos atletas paralímpicos da 
UFC. Assim como esportistas de judô, o nadador 
recebe o apoio da UFC através da disponibilização 
de suporte de treinamento físico e ajuda financeira 
para participar de competições. 

 _Paralympic sports 

The participation of Victor Gabriel Araújo Leitão in the 
1st FISU America Swimming Games, promoted by the 
International University Sports Federation in 2018, in 
the city of São Paulo, resulted in the awarding of four 
medals. A Physical Education student, Victor is one of 
the paralympic athletes at UFC. As well as judo athletes, 
the swimmer receives the university’s support through 
the provision of physical training support and financial 
aid to take part in competitions. 

 _ UFC no ranking 

A UFC está entre as 10 instituições de ensino supe-
rior (IES) mais eficientes do desporto universitário 
brasileiro de acordo com ranking divulgado anual-
mente pela Confederação Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU). Passou a ocupar, em 2017, 
a 8ª posição em uma lista de 238 IES, recebendo 
o Troféu Eficiência. A conquista é resultado do 
esforço dos atletas das equipes masculinas e femi-
ninas de basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez, 
que contam com suporte do Programa Bolsa de 
Incentivo ao Desporto. 

 _UFC in the rankings 

UFC is among the 10 most efficient higher education 
institutions (HEI) concerning university sports in Brazil, 
according to the ranking annually published by the 
Brazilian Confederation of College Sport (CBDU). In 2017, 
it rose to the 8th position on a list of 238 HEIs, recei-
ving the Efficiency Prize. The achievement is a result of 
the efforts of the female and male basketball, futsal, 
handball, volleyball and chess teams, which have the 
support of the Sports Scholarship Program. 
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 _ Artes marciais

Coordenadas pelo Instituto de Educação Física e 
Esportes (IEFES), as aulas de artes marciais ganham 
espaço na UFC por meio de diversos projetos 
abertos à comunidade. No Lutas em Foco e no 
Judô para Todos, são praticadas duas lutas da 
cultura milenar do Oriente: muay thai e judô. Além 
da prática, há ambiente para a discussão dessas 
artes, como ocorre no projeto Debate com Ginga, 
que realiza palestras visando abordar as multifaces 
da capoeira, considerada patrimônio nacional.

 _Martial Arts

Coordinated by the Physical Education and Sports Insti-
tute (IEFES), the martial arts classes are gaining more 
space at UFC through several projects which are open 
to the community. The projects Lutas em Foco and Judô 
para Todos offer the practice of two martial arts which 
belong to the millennial culture in the East: muay thai 
and judo. Besides practice, there is an environment for the 
discussion of these arts, as occurs in the project Debate 
com Ginga, which promotes lectures with the purpose of 
addressing the several aspects of capoeira, considered a 
national heritage. 

 _ Corrida da Universidade 

A Corrida da Universidade fez parte dos Encontros 
Universitários da UFC, apresentando-se como uma 
opção popular e inclusiva dentro do circuito de 
corridas de rua da região metropolitana de Forta-
leza. O evento era composto por diversas opções 
de distância e categorias, desde a caminhada de 3 
quilômetros até a corrida de 10 quilômetros, além 
de contar com uma modalidade exclusiva para 
pessoas com deficiência (PCD). Em virtude da 
pandemia de covid-19, o evento foi suspenso por 
tempo indeterminado.

 _University Marathon 

The University Marathon is part of the UFC Academic 
Conferences as a popular and inclusive option in the 
circuit of street competitions in the Fortaleza Metropo-
litan Area. The event comprises several lengths across 
a number of categories, ranging from a 3-kilometer 
walking segment to the entire 10-kilometer run, as well 
as an exclusive modality for persons with disabilities 
(PWD). Due to the covid-19 pandemic, the event has 
been suspended indefinitely.
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Múltiplas 
atividades
Multiple activities

São tantos eventos acontecendo 
na UFC que foi preciso criar uma 
plataforma digital colaborativa para 
alunos, professores e funcionários 
administrativos se informarem e 
acompanharem as programações. 
Essa multiplicidade de atividades 
é normal, já que, em uma comuni-
dade acadêmica de mais de 50 mil 
pessoas, muita coisa ocorre simul-
taneamente, atraindo públicos 
de dentro e de fora da instituição.

There are so many events occuring at the 
university that it was necessary to create a 
collaborative digital platform for students 
and teaching and administrative staff to 
obtain information and follow the sche-
dules of the events. This plurality of activities 
is normal since, in an academic commu-
nity with more than 50,000 people, many 
things happen simultaneously, attracting 
audience from in and out of the institution. 

“Todos os anos a universidade sedia 
congressos, simpósios e conferências 
nacionais e internacionais, que recebem 
autoridades científicas e pesquisadores 
de vários países para trocar experiências 
sobre seus trabalhos.”

Produção científica, extensionista e artística de 
quem faz a UFC é exposta anualmente nos Encon-
tros Universitários, que a cada edição reúnem cerca 
de 10 mil participantes | The scientific, artistic and 
extension activities produced at UFC are showcased 
during the annual University Gatherings, welcoming 
approximately 10 thousand participants every year
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Com 10 programas de pós-graduação avaliados 
com conceito internacional, todos os anos a 
universidade sedia congressos, simpósios e 
conferências nacionais e internacionais que 
recebem autoridades científicas e pesquisadores 
de vários países para trocar experiências sobre seus 
trabalhos. Em 2013, por exemplo, um workshop 
internacional sobre ciências da matéria condensada 
contou com a presença de dois laureados com o 
Prêmio Nobel: o britânico Harold Kroto (Química) 
e o francês Albert Fert (Física).

Os Encontros Universitários, maior evento realizado 
pela UFC, consistem no momento em que a 
universidade publiciza o que vem produzindo nas 
áreas de ensino, pesquisa, docência, extensão e 
artes, dentre outras. Apresentações de trabalho, 
seminários, palestras, of icinas, shows, feiras 
de artesanato e gastronomia integram ampla 
programação, realizada em Fortaleza e nos campi 
do interior, alcançando cerca de 10 mil pessoas.

Home to ten internationally renowned Graduate 
Programs, UFC is a venue for multiple conferences, 
symposia and talks through the school year, where 
researchers and scientific authorities from around the 
globe may share experiences and build relationships 
with UFC scholars and students. In 2013, for instance, an 
international workshop on Condensed Matter Sciences 
had two Nobel Prize laureates as guest speakers: the 
British scientist Harold Kroto (Chemistry) and the French 
scientist Albert Fert (Physics).

The University Forums, the largest event promoted by UFC, 
is a moment when the university publicizes its production 
in the fields of teaching, research, extension and arts, 
among others. Presentations of papers, seminars, lectures, 
workshops, concerts, crafts and gastronomy fairs are part 
of a wide schedule, which occurs in Fortaleza and in the 
satellite campuses. It welcomes an average of 10,000 
people per edition. 

“Em paralelo, também são 
bastante frequentados pela 
comunidade eventos como a 
Semana do Servidor 
e espetáculos artísticos que 
percorrem todos os campi na 
capital cearense e no interior.”

Professor Antonio Gomes, do curso de Física, 
e Harold Kroto, Nobel de Química; em 2013, 
workshop internacional sobre matéria conden-
sada na UFC trouxe palestra do pesquisador 
britânico | Professor Antonio Gomes (left), from 
the Physics Department, with Harold Kroto, 
winner of the 1996 Nobel Prize in Chemistry. 
An international workshop on condensed matter 
was held by UFC in 2013, with the English rese-
archer delivering a keynote address

Em paralelo, também são bastante frequentados pela 
comunidade eventos como a Semana do Servidor, 
que promove diversas atividades para professores 
e funcionários técnico-administrativos por ocasião 
do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 
de outubro no Brasil. Nossa cultura é efervescente: 
eventos artísticos realizados internamente percorrem 
todos os campi na capital cearense e no interior; 
projetos e grupos da UFC apresentam-se com 
frequência em equipamentos culturais da cidade 
e determinadas atividades culturais são abertas ao 
público externo, algumas delas chegando a uma 
média de público de 6 mil espectadores.

In parallel, there are events heavily attended by 
the community, such as the Servant Appreciation 
Week, which promotes several activities for faculty 
and administrative staff on account of Civil Servant 
Day, celebrated on October 28 in Brazil. Our culture is 
effervescent: artistic events conducted internally go 
through all the campuses in the city capital and in the 
satellite campuses; UFC projects and groups often make 
presentations utilizing the city’s cultural equipment and 
certain cultural activities are open to the public, some of 
them achieving an average of 6,000 spectators.
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memória 
e futuro

— memory 
and future
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Olhando o passado, 
projetando o futuro
Looking at the past, 
projecting the future

UFC is an institution which is proud of its past and atten-
tive to its future. In more than six decades of history, the 
Federal University of Ceará has been devoted to the 
exercise of teaching, the production of knowledge and 
the transformation of the society that hosts it, and it is 
also a place for technical knowledge, artistic creation, 
political discussion and preservation of a cultural heri-
tage to be shared with and the people from Ceará and 
also from Brazil. 

When it comes to this last issue, the university’s journey 
has proven its importance as a milestone in the local and 
national history, modifying and constructing the expe-
rience in Fortaleza and in the whole state, reorganizing 
everyday life and promoting regional development. There 
was a Ceará before and there is another one after UFC. 

Uma instituição orgulhosa de seu passado e atenta 
ao futuro. Em suas mais de seis décadas de história, 
a Universidade Federal do Ceará vem se dedicando 
à prática de ensino, à produção de conhecimento e 
à transformação da sociedade que a abriga, além 
de ser um espaço para o saber técnico, a criação 
artística, a discussão política e a preservação de 
um patrimônio cultural a ser compartilhado com 
todo o povo cearense e brasileiro.

No tocante a este último ponto, a trajetória da 
universidade a destaca como importante perso-
nagem da história local e nacional, modificando 
e constituindo a vivência na cidade de Fortaleza 
e no estado inteiro, reordenando de certa forma a 
vida cotidiana e promovendo o desenvolvimento 
regional. Existe um Ceará antes e outro depois 
da UFC.

Cruzamento da Avenida da Universidade com a Avenida 13 de Maio, onde se localiza a histó-
rica sede da Reitoria da UFC, em foto noturna de 1968 | The intersection between Avenida 
da Universidade and Avenida 13 de Maio in 1968. The Office of the President is visible in the 
background. Photo taken in the evening
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The neighborhood where the President’s Office is located 
is a clear example of this fact. In the perimeter between 
Benfica and the city center, the first colleges and trai-
ning schools in the history of the state have blossomed. 
The neighborhood dynamics has not only been shaped 
by this immersion in the educational environment, but, 
naturally, the presence of teaching institutions has 
fomented an everyday routine of political, artistic and, 
mainly, academic – traces left by the university as a social 
space and by the people who passed and pass through it. 

O próprio bairro onde está instalada sua sede – o 
prédio da Reitoria – é um exemplo claro disso. No 
perímetro entre o Benfica e o centro da capital, 
floresceram as primeiras faculdades e escolas de 
formação da história cearense. A dinâmica do 
local não só foi contingenciada por essa imersão 
no ambiente educativo, mas naturalmente a 
presença de instituições de ensino fomentou um 
dia a dia de natureza política, artística e, sobre-
tudo, acadêmica – marcas deixadas pela univer-
sidade como espaço social e pelas pessoas que 
passaram e passam por ela.

Foi a partir do tradicional bairro do 
Benfica que a universidade começou 
a se capilarizar, chegando a outras 
regiões da cidade e aos cinco municípios 
nos quais hoje está presente.

Portões da Reitoria da UFC fechados durante 
mobilização estudantil realizada em 1962 | The 
entrance to the Office of the President chained 
shut during a student protest in 1962

Berço da primeira Escola de Engenharia do 
Ceará, criada em 1955, a experiência espacial 
do Benfica conferiu esse espírito primeiro do 
ambiente universitário local. Cursos ligados às 
artes, às humanidades e às ciências sociais (que, 
em sua maioria, localizam-se ou se localizaram 
em algum momento de sua história no bairro) 
incorporaram a experiência espacial do Benfica 
em suas identidades, costurando educação, política, 
boemia e criatividade. E foi de lá que a universidade 
começou a se capilarizar, chegando a outras regiões 
da cidade e aos cinco municípios nos quais hoje 
oferta cursos de graduação, pós-graduação e 
atividades de extensão.

Although it birthed the first Engineering School 
in Ceará, created in 1955, the spatial experience of 
Benfica has conferred this first spirit of the local 
university environment. Programs related to arts, 
humanities and social sciences (which, in its majority, 
are or have been located in the neighborhood at 
some point in history) would incorporate Benfica’s 
spatial experience in its identities, uniting education, 
politics, bohemy and creativity. That was where 
the university started to spread, arriving in other 
regions in the city and, nowadays, in the five cities 
where undergraduate and graduate programs, 
as well as extension activities are offered. 

Foto de 1963 da primeira sede da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, 
onde hoje funciona a Casa de Cultura Francesa | The building which used 
to house the College of Philosophy, Letters and Sciences now serves as the 
main office of the House of French Culture, 1963
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Imagem de 1963 do prédio onde está instalada a Reitoria, marco patri-
monial que pertenceu à família Gentil, tradicional em Fortaleza | The 
estate which houses the Office of the President was once owned by the 
prominent Gentil family and is a traditional landmark of Fortaleza, 1963

A Reitoria, símbolo pioneiro dessa ocupação pela 
instituição, é um marco referencial para Fortaleza. 
Além da importância histórica do imóvel, essa 
característica é reforçada simbolicamente pela 
relevância urbanística do cruzamento da Avenida 
da Universidade com a Avenida Treze de Maio, 
ponto de partida de muitas manifestações, atos 
políticos e culturais da população fortalezense 
e da comunidade universitária em direção ao 
centro da cidade.

A Avenida da Universidade em si tornou-se um 
corredor político cultural da cidade. Justamente 
ligando o bairro ao centro, a via era como uma 
artéria por onde a UFC percorria a cidade e dava-se 
a conhecer. Foi ela o eixo a partir do qual um 
projeto inicial de campus universitário começou 
a se expandir; durante anos e até a atualidade, foi 
palco de ritos universitários que se transformaram 
em eventos tradicionais na cidade, como a Passeata 
dos Bichos e a abertura dos Jogos Universitários.

The President’s Office, a pioneer symbol of the institution, 
is a landmark for Fortaleza. Besides the historical 
importance of the building, this characteristic is 
symbolically reinforced by the urbanistic relevance of 
the corner of Avenida da Universidade and Avenida 13 
de Maio, the site of many demonstrations and political 
and cultural acts organized by the city’s population and 
by the academic community which commonly gravitate 
towards the city center.

The Avenida da Universidade itself has become a 
political and cultural landmark in the city. Connecting 
the neighborhood to the city center, the avenue was 
like an artery where the university ran and started to 
know itself. It was the axis where an initial project of a 
university campus started to expand; for five years and 
until nowadays, it has been a stage of university rituals 
which became traditional events in the city, such as the 
Freshmen Parade and the opening of the University 
Games.

Estudantes realizam desfile durante a 
abertura dos Jogos Universitários de 
1965 | The opening parade of the 1965 
University Games
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Com a memória 
nas mãos
With memory 
on your hands

With a solid knowledge of the past and secure footing in 
the present, UFC has an administrative office exclusi-
vely devoted to the memory and history of the institu-
tion, with a continuous work of preservation and diffu-
sion of its historical and cultural heritage. The Office 
of Institutional Memory was created in 2007, during the 
president Luís Carlos Uchoa Saunders’s mandate, and it 
intensified its activities in 2011, after the creation of a work 
center in president Jesualdo Pereira Farias’s mandate. 
Nowadays, it consists of an interdisciplinary center for 
the presentation of the university history and material. 
With specialized professionals and its own administrative 
staff, the Office of Institutional Memory’s mission is to 
retain, organize and preserve the university’s historical 
collections, aiming at the production and dissemination 
of knowledge, especially the one concerning the memory 
and history of the institution. 

Conhecendo bem o passado e com os pés firmes 
no presente, a UFC possui um setor administrativo 
dedicado exclusivamente à memória e à história 
da instituição, com trabalho incessante de preser-
vação e difusão de seu patrimônio histórico-cultural. 
O Memorial da UFC foi criado em 2007, na gestão 
do reitor Luís Carlos Uchoa Saunders, e intensi-
ficou suas atividades em 2011, após a criação de 
um núcleo de trabalho na gestão do reitor Jesualdo 
Pereira Farias. Atualmente, consiste em um centro 
interdisciplinar de preservação da história material e 
imaterial da universidade. Contando com profissio-
nais especializados e equipe técnico-administrativa 
própria, a missão do Memorial é captar, organizar 
e preservar os acervos históricos da UFC, visando 
à produção e à disseminação de conhecimentos 
ligados, sobretudo, aos campos da memória e 
história da casa.

Um setor administrativo é dedicado exclusivamente 
à memória e à história da instituição, com trabalho 
incessante de preservação e difusão de seu patrimônio 
histórico-cultural: o Memorial da UFC.

Laboratório fotográfico do Memorial da UFC é responsável pelo restauro e 
preservação da memória iconográfica da universidade | The Records Division’s 
photography laboratory is dedicated to restoring and maintaining the 
institution’s iconographic memory
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Among the main actions of this office, it is important 
to highlight the recording of the institutional memory 
through publications of books and brochures; actions 
for conservation and restoration of collections; technical 
evaluations and organizations of collections and preser-
vation institutions; specific research for administrative 
and academic offices; welcoming of researchers who 
seek information on the university’s history; promotion 
of educational guided visits to places of the university; 
production of promotional material which preserve and 
value moments of this history. 

Entre as principais ações do setor encontram-se 
o registro da memória institucional por meio de 
publicações de livros e brochuras; ações de conser-
vação e restauro de acervos; avaliações técnicas 
e organização de acervos e de instituições de 
guarda; pesquisas específicas para setores admi-
nistrativos e acadêmicos; recepção de pesquisa-
dores que buscam informações sobre a história 
da UFC; promoção de visitas educativas guiadas 
a espaços da universidade; e produção de mate-
riais promocionais que resgatem e valorizem 
momentos dessa história.

Visitas guiadas abertas ao público 
e recepção de pesquisadores que 
busquem informações sobre 
a história da UFC estão entre as 
atividades cotidianas do Memorial.

Atas do Conselho Universitário, que reúnem decisões 
administrativas e acadêmicas, fazem resgate histórico 
importante | The assembly proceedings of the University 
Council provide a record of many administrative and 
academic rulings. These documents are part of an 
important historical retrieval
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 _ Atas e resoluções dos conselhos

As atas e resoluções do principal núcleo delibera-
tivo da UFC, o Conselho Universitário (CONSUNI), 
são fundamentais para a compreensão da 
evolução administrativa da universidade. Além 
disso, permitem conhecer as principais questões 
e pautas debatidas ao longo de sua trajetória pela 
administração superior.

 _Minutes and resolutions of the councils 

The minutes and resolutions of the main deliberative 
agency at UFC, the University Council (CONSUNI), are 
fundamental to comprehend the administrative evolu-
tion of the university. Additionally, they enable to know 
the main issues discussed throughout its journey. 

Capítulos de 
uma história

Photo gallery:
Chapters of a story

 :Fotogaleria

São muitas as peças a juntar para compreender o 
passado institucional da universidade. Conheça 
as principais:

There are many pieces of this puzzle to put 
together in order to understand the institutional 
past of the university. You can know the main ones: 

 _ Boletins universitários

Primeiro veículo de informação da instituição, o 
Boletim Universitário começou a circular em 1956 
com a criação da Imprensa Universitária. Possuía 
duas finalidades principais: trazer a fala da admi-
nistração superior sobre os eventos importantes 
para a comunidade acadêmica e divulgar números 
e estatísticas institucionais. Parou de circular em 
1979, sendo substituído pelo Boletim de Pessoal. O 
aspecto noticioso foi acolhido pelo Jornal da UFC.

 _University report 

The first information vehicle of the institution started 
in 1956 with the creation of the University Press. It had 
two main purposes: to make heard the voice of the 
Higher Administration about events of importance to 
the academic community and publicize institutional 
figures and statistics. It stopped circulating in 1979, 
being replaced by the Staff Report. The news aspect 
has been assumed by the University Newspaper. 
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 _ Acervo fotográfico

Instituído em 1961, o então Laboratório Fotográ-
fico da Reitoria foi a instância responsável por 
registrar a história da universidade, com destaque 
especial para visitas de autoridades, inaugura-
ções, construções de novos prédios, exposições 
artísticas, homenagens e outras efemérides. O 
acervo de cerca de 23 mil fotografias foi repassado 
ao Memorial da UFC, que continua o trabalho de 
restauro e documentação.

 _Photographic collection

Established in 1961, the Photographic Laboratory of the 
President’s Office was the agency responsible for regis-
tering the history of the university, with special mention 
to visits of authorities, launchings, constructions of new 
buildings, art exhibitions, tributes and other important 
events. The collection with approximately 23,000 photo-
graphs has been trusted to the UFC Memorial, which 
maintains the restoration and documenting work. 

 _ Pérolas arquitetônicas 

Alguns dos mais importantes arquitetos cearenses 
– como José Liberal de Castro, José Neudson 
Braga, Ivan da Silva Brito e Nícia Paes Bormann 
– iniciaram suas carreiras na universidade, como 
funcionários do Departamento de Obras e Plane-
jamento ou como professores da Escola de Arqui-
tetura. Esses profissionais legaram obras de grande 
valor para o patrimônio local, marcando o moder-
nismo como traço da arquitetura universitária, e 
também trabalharam pela preservação de uma 
significativa parcela do patrimônio arquitetônico 
da cidade de Fortaleza anterior ao modernismo, 
parte dele incorporada à UFC.

 _Architectural preciosities

Some of the most important architects in Ceará – such 
as José Liberal de Castro, José Neudson Braga, Ivan da 
Silva Brito and Nícia Paes Bormann – started their careers 
at the university, as Construction and Planning Depart-
ment employees or as professors of the School of Archi-
tecture. These professionals left a legacy of great value 
for the local heritage, marking modernism as a trait of 
the university architecture. They have also worked for the 
preservation of a significant part of Fortaleza’s classical 
architectural heritage, a part of it incorporated to UFC. 
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