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Com apoio da Funcap, pesquisadores produzem 
Guia da Arquitetura Moderna de Fortaleza

 Com apoio da Funda-
ção Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (Funcap), os 
pesquisadores Ricardo Pai-
va e Beatriz Diógenes elabo-
raram o Guia da Arquitetu-
ra Moderna em Fortaleza 
(1960-1982). Ricardo e Be-
atriz são professores do De-
partamento de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade 
Federal do Ceará (UFC).
 O projeto contou com 
apoio da Funcap por meio 
do Edital 07/2012 – Pro-
grama Jovens Pesquisa-
dores. A versão digital do 
Guia conta com exemplares 
importantes do modernismo 
arquitetônico em Fortaleza. 
No entanto, ela não abrange 
toda a produção do período 
por conta das limitações da 
pesquisa e pelo fato de mui-
tas obras já não mais exis-
tirem.
 A intenção dos pesqui-
sadores é que a publicação 
possibilite a divulgação da 
arquitetura moderna pro-
duzida na capital cearense, 
incentivando o aprofundamento de al-
guns temas correlatos e abrindo fóruns 
de debates sobre a valorização, docu-
mentação, preservação e conservação 
do patrimônio moderno no Norte e Nor-
deste do Brasil.
 “De modo geral, o Guia constitui 
uma contribuição teórica para os estu-
dos sobre a história e a historiografia da 
arquitetura local e, em especial, para a 
produção de conhecimento sobre o mo-
dernismo arquitetônico em Fortaleza, 
estudando seus agentes, seus atores, 
suas obras e seu legado”, explica o pro-
fessor Ricardo Paiva, coordenador do 
projeto.
 Para o pesquisador, é lamentável  
constatar que muitas das obras desse 
período já não existem mais e que a pre-
cária sistematização da documentação 
sobre essa produção dificulte a com-
preensão de seu valor para o estudo da 
arquitetura cearense. “O estudo e a docu-
mentação da contribuição dos primeiros 
arquitetos à arquitetura moderna em For-
taleza, através da sua obra construída, 
colaboram para a valorização e preser-

vação deste legado arquitetônico e pos-
sibilitam a produção de conhecimento 
sobre a arquitetura e a cidade no Ceará”, 
destaca.
 O apoio da Funcap possibilitou a cri-
ação do Laboratório de Crítica em Arqui-
tetura, Urbanismo e Urbanização (LoCAU) 
do Departamento de Arquitetura e Ur-
banismo da UFC. O LoCAU foi criado para 
fortalecer o Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo e Design da 
UFC  e acolher as pesquisas a serem de-
senvolvidas pelo corpo discente. 
 Os equipamentos adquiridos com 
apoio da Fundação viabilizaram o cum-
primento das fases da pesquisa de do-
cumentação e sistematização do acervo, 
dando suporte às atividades dos pesqui-
sadores e bolsistas.
 Atualmente, os autores estão tentan-
do viabilizar a versão impressa do Guia. 
Os bolsistas participantes do projeto são 
Lia Beatriz Mattos Dourado Bezerra; Ana 
Paula Carmo Rodrigues; Roberto Esdras 
Mourão Lobo Filho; Luana Bezerra Pi-
nheiro do Ceará; Maria Neuza Lima Osó-
rio; Camile Pinheiro Bezerra; Lívia Bisol 
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IFCE inaugura bloco de pesquisa no campus de Fortaleza
 As instalações do novo Bloco da 
Pesquisa do Instituto Federal do Ceará 
(IFCE) no campus de Fortaleza foram i-
nauguradas na sexta-feira passada (12). 
O secretário da Secitece, Inácio Arruda, 
representou o governador Camilo Santa-
na na solenidade, que reuniu toda a co-
munidade acadêmica da instituição.
 A nova edificação ocupa uma área 
de 3.044,16 m² e será utilizada em ativi-
dades de ensino e pesquisa, proporcio-
nando mais conforto e comodidade para 
estudantes, professores e técnicos ad-
ministrativos. Ao todo, o bloco dispõe de 
cinco andares compostos por 20 ambi-
entes que serão destinados às atividades 
de pesquisa e inovação tecnológica.
 Durante a inauguração, Inácio desta-
cou o comprometimento que o Governo 
do Estado tem com a educação superior, 
enfatizando ainda o importante papel do 
IFCE na formação de milhares de cea-
renses. Para ele, que é ex-aluno do IFCE, a 
entrega de um equipamento deste porte 
para o ensino e a pesquisa constitui-se 
num grande feito.
 Em sua fala, o reitor Virgílio Araripe 
lembrou o apoio fundamental de Inácio 

Arruda, enquanto Senador da República, 
para a consolidação do IFCE. As obras da 
construção do novo espaço tiveram in-
vestimento de mais de R$ 3,8 milhões, 
oriundos do orçamento anual da institu-
ição.
 A solenidade de inauguração do novo 
Bloco de Pesquisa do IFCE contou com 
as presenças do deputado federal Chico 
Lopes, de pró-reitores, professores, estu-
dantes e servidores. Participou ainda o 
Coral do IFCE, regido pelo maestro Re-
nato Magno Alves.
 Com informações da Secitece

Menezes; Isadora Gomes dos Santos; 
Carolina Soares Serra; Isabela Hissa Pin-
to; Mardson Leite Barroso; Vitor Breder e 
Débora Paz Sales.

A escolha do período analisado: 
1960-1980 

 “O início da década de 1960 é quan-
do realmente os primeiros edifícios pro-
jetados por arquitetos modernos forma-
dos são construídos, sobretudo na UFC”, 
explica o professor Ricardo Paiva. 
 O período coberto precisou ser es-
tendido até 1982 por conta da publica-
ção do livro “Panorama da Arquitetura 
Cearense”. O livro foi lançado em dois 
volumes por iniciativa da Revista Projeto, 
uma revista de arqui-tetura nacional ain-
da em atividade. 
 A publicação abordou a geografia da 
arquitetura cearense e seus arquitetos 
desde a fundação da Escola de Arquitetu-
ra da UFC em 1964. “As obras publicadas 
apresentam na sua maioria importantes 
contribuições à arquitetura modernista 
em Fortaleza, além de fornecerem infor-
mações documentais (textos e iconogra-
fia) fundamentais para a produção do 
Guia”, destaca o pesquisador.
 A versão digital do Guia destaca 
52 obras do período, com imagens a-
tuais e antigas, a localização na cidade 
e os arquitetos responsáveis. O Estádio 
Castelão, o Terminal Rodoviário Eng. João 
Tomé, o Palácio da Abolição e a sede da 
Receita Federal estão construções da 
época. “Falar de obra preferida é difícil, 
mas destacaria a Assembléia Legislativa, 
do Roberto Castelo e Jose da Rocha Fur-
tado”, aponta o professor.

As condições para o início da fase 
moderna

 De acordo com o projeto submetido à 
Funcap, em meados da década de 1950, 
em Fortaleza, jovens arquitetos cearen-
ses, recentemente diplomados, voltaram 
à cidade com o compromisso de aplicar 
novas práticas profissionais e métodos 
de trabalho. 
 Formados no Rio de Janeiro e em 
Recife, trouxeram para o Ceará o debate 
sobre a arquitetura e o urbanismo  mo-
dernos praticados naqueles centros e 
nas grandes cidades do mundo.
 A criação da Escola de Arquitetura 
da UFC, em 1964, é apontada como um 
marco no desenvolvimento da arquitetu-
ra moderna em Fortaleza. 
 Fundada por iniciativa do então reitor 
Martins Filho, teve como primeiro diretor 
o arquiteto paulista Hélio Duarte, profes-
sor da Universidade de São Paulo. Os pro-
fessores José Liberal de Castro, Neudson 
Braga, Ivan Brito e Armando Farias fize-
ram parte da comissão de instalação da 
escola.
 Segundo o projeto, a partir de 1969, 
o Ceará começa a conhecer anualmente 
novo contingente de profissionais, com 
vinte arquitetos diplomados a cada ano. 
Paulo Cardoso, Fausto Nilo e Antônio 
Carlos Campelo Costa estão entre os 
primeiros formados do curso.
 “Tenho uma admiração muito grande 
pelo José Liberal de Castro, pela con-
tribuição aos estudos da arquitetura e ci-
dade no ceará, pelo José Neudson Braga, 
pela generosidade e experiência prática. 
O que nutro mais admiração é o profes-
sor Roberto Castelo, pela inteligência ar-
quitetônica e porque foi meu professor e 
orientador, tendo um papel relevante na 
minha formação de arquiteto e profes-
sor”, destaca Ricardo Paiva. 
 Acesse o Guia elaborado pelos pes-
quisadores: bit.ly/1QGe8eF
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Fiocruz vence Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica

 O Prêmio de Incentivo 
em Ciência e Tecnologia 
para o SUS 2015 está com 
inscrições abertas até o dia 
3 de julho. O concurso visa 
à obtenção de trabalhos 
técnico-científicos de pes-
quisadores, estudiosos e 
profissionais de saúde ou 
de qualquer área do con-
hecimento em nível de 
pós-graduação concluída, 
com temática voltada para 
a área de Ciência e Tec-

Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS recebe inscrições

nologia em Saúde, e potencial de incor-
poração pelo Sistema Único de Saúde e 
serviços de saúde.
 A premiação conta com quatro ca-
tegorias: Trabalho Científico Publica-
do (R$ 50 mil); Tese de Doutorado (R$ 
50mil); Dissertação de Mestrado (R$ 30 
mil); e Monografia de Especialização ou 
Residência (R$ 15 mil). As inscrições de-
vem ser efetuadas apenas via internet, 
no endereço eletrônico www.saude.gov.
br/sisct, até as 18h do dia 3 de julho, no 
horário oficial de Brasília.
 O Prêmio de Incentivo em Ciência e 

 Reunida no último dia 11 de junho, 
na sede do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), a comissão julgadora do Prêmio 
José Reis de Divulgação Científica e Tec-
nológica decidiu, por unanimidade, decla-
rar vencedora a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) pela sua histórica atuação em 
prol da população e divulgação da ciên-
cia, tecnologia e inovação.
 A Fiocruz é uma instituição conheci-
da por ter a comunicação como área es-
tratégica e mantém uma série de ações 
voltadas para a democratização da in-
formação e do conhecimento na área da 
saúde com a manutenção de canais de 
comunicação nas mais diversas formas: 
impressos, eletrônicos e digitais.
 Para a Menção Honrosa, foi escolhi-
da a Secretaria de Ciência e Tecnologia 
do Estado da Bahia, como “incentivo pe-
las ações inovadoras em curso na divul-
gação científica no estado, que criou um 
dos primeiros museus de ciência do Bra-
sil”, apontaram os julgadores.
 Nesta edição do Prêmio, foram inscri-
tas 62 instituições e veículos de comuni-
cação oriundos de universidades, institu-
ições de pesquisa, editoras, rádios, TVs, 
entre outras.

Trajetória

 A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
é uma instituição federal vinculada ao 
Ministério da Saúde, localizada na cidade 
do Rio de Janeiro. Criada em 1900, pelo 
renomado sanitarista Oswaldo Cruz, é a 
mais importante instituição de ciência e 
tecnologia em saúde da América Latina, 
sendo referência em pesquisas na área 
da saúde pública. Em 115 anos a Fiocruz 

tem contribuído, de várias maneiras, para 
a saúde pública brasileira.
 A Fundação Oswaldo Cruz receberá 
diploma e troféu e o dirigente da institu-
ição participará da 67ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), que acontecerá na Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFS-
Car) entre os dias 13 e 17 de julho deste 
ano.

Comissão Julgadora

 A Comissão Julgadora foi presidida 
por Débora Foguel da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) - Represen-
tante do CNPq, e composta por Marcus 
Raimundo Vale da Universidade Federal 
do Ceará (UFC) - Representante do CNPq; 
Roseli de Deus Lopes da Universidade 
de São Paulo (USP) - Representante do 
CNPq; Antonio Carlos Pavão da Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE) - 
Representante da Sociedade Brasileira 
Para o Progresso da Ciência - SBPC, e 
Rafael Vasconcelos Ribeiro da Universi-
dade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
- Representante da Associação Brasileira 
de Editores Científicos – ABEC.
 Saiba mais sobre o prêmio: http://
www.premiojosereis.cnpq.br/
 Fonte: Coordenação de Comunica-
ção do CNPq

Tecnologia para o SUS integra as ações 
previstas na estratégia de Sustentação e 
o Fortalecimento do Esforço Nacional em 
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 
da Política Nacional de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação em Saúde do Ministério 
da Saúde.
 A cerimônia da premiação será rea-
lizada até 31 de dezembro de 2015, em 
Brasília, em local e horário a serem defini-
dos e posteriormente divulgados nos en-
dereços eletrônicos www.saude.gov.br/
sctie ou www.saude.gov.br/sisct.
 Confira o edital: bit.ly/1t4W91j
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UFC está entre as 100 melhores universidades da América Latina

Prêmio SEAE 2015 com inscrições abertas
 Idealizado pela Secretaria de Acom-
panhamento Econômico (SEAE) do Minis-
tério da Fazenda, o X Prêmio SEAE 2015 
tem a finalidade de estimular a pesqui-
sa acerca dos temas subjacentes à de-
fesa da concorrência e à regulação da 
atividade econômica. Além disso, visa di-
fundir esses temas junto à comunidade 
acadêmica brasileira e à sociedade em 
geral, reconhecendo os trabalhos de 
qualidade técnica e de aplicabilidade na 
Administração Pública. 
 As inscrições estão abertas até o dia 
8 de setembro de 2015. Poderão concor-
rer trabalhos individuais ou coletivos, de 
candidatos de qualquer nacionalidade 
e formação acadêmica, com graduação 
ou pós-graduação. Para o concurso, 
cada candidato, incluindo o coautor, se 
houver, poderá apresentar apenas uma 
monografia, em um dos temas previstos: 
Defesa da Concorrência ou Regulação da 
Atividade Econômica.
 Mais informações pelo telefone (61) 

 A Universidade Federal do Ceará está 
entre as 100 melhores universidades da 
América Latina. É o que afirma o QS Uni-
versity Rankings: Latin America 2015, 
em divulgação feita no site da QS World 
University. 
 A UFC subiu seis posições no rank-
ing, em comparação ao ano de 2014: 
no ano passado a Instituição estava na 
100ª colocação entre as 300 melhores 
universidades da América Latina. Este 
ano, aparece na 94º posição.
 QS World University são classifica-
ções universitárias anuais publicadas 
pela Quacquarelli Symonds, do Reino U-
nido. 
 Desde 2011 o QS University Ran-
kings: Latin America avalia as 300 me-
lhores universidades da região, com base 
em sete indicadores: reputação acadêmi-
ca, reputação como empregador, relação 
com o corpo docente, citações por artigo, 

número de artigos por faculdade, propor-
ção de corpo de servidores com PhD e 
impacto na web.
 DESTAQUE BRASILEIRO – Dentre as 
10 melhores universidades da América 
Latina, cinco são brasileiras: Universidade 
de São Paulo (1ª), Universidade Estadual 
de Campinas (2ª), Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (5ª), Universidade Es-
tadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(8ª) e Universidade de Brasília (10ª).
 Fonte: Coordenadoria de Comunica-
ção Social e Marketing Institucional da 
UFC

Prêmio Tesouro Nacional 2015 com inscrições abertas

 O XX Prêmio Tesouro Nacional 2015 
está com inscrições abertas até 14 de 
setembro. Idealizado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, o concurso tem a fina-
lidade de estimular a pesquisa na área 
de Finanças Públicas, reconhecendo os 
trabalhos de qualidade técnica e de apli-
cabilidade na Administração Pública. 
 O concurso é destinado a servidores 
públicos, professores, estudantes e profis-
sionais liberais e pesquisadores. Poderão 
concorrer trabalhos individuais ou cole-
tivos, de candidatos de qualquer nacio-
nalidade, graduados ou pós-graduados. 
Os temas da edição 2015 são “Política 
Fiscal”, “Qualidade do Gasto” e “Tópicos 
Especiais”.
 Mais informações pelo e-mail premio-

stf.df.esaf@fazenda.gov.br ou pelo tele-
fone (61) 3412-6286 ou 3412-6018.
 Acesse o site da premiação: bit.
ly/1K53p8g
 Saiba quais são os documentos 
necessários para a realização da ins-
crição: bit.ly/1Fr154R
 Confira o regulamento da premiação: 
bit.ly/1K1JrLe

3412-6018 ou pelo e-mail premio-seae.
df.esaf@fazenda.gov.br.
 Confira o Regulamento 2015: http://
bit.ly/1GVPaRT
 Confira os documentos de inscrição: 
bit.ly/1QGoRWy


