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CONVÊNIOS AMPLIAM PESQUISAS NO CCA
Foi firmado convênio entre o Centro de Ciências Agrárias e a Empresa Ducoco
Agrícola S.A. O presente convênio objetiva instalar e executar o projeto de pesquisa
“Polinização do coqueiro gigante (Cocus nucifera L.) variedade GBR, nos tabuleiros
costeiros do Estado do Ceará, objetivando realizar estudos de polinização, cujos
resultados serão aplicados nos pomares da empresa. Na oportunidade da assinatura o
Diretor do CCA, Prof. Francisco de Assis Melo Lima, ressaltou a importância dessa
parceria.
A equipe de apicultura do Dep. de Zootecnia, tem-se notabilizado pela
importância das pesquisas que estão associadas a relevantes problemas do apicultor
nordestino. Dando agilidade ao referido convênio, o Doutor Francisco Deoclécio
Guerra Paulino esteve no mês de março, em três oportunidades, coletando dados e
instalando experimentos na fazenda Boa Esperança no município de Camocim-CE.
O Prof. Francisco Marcus Lima Bezerra, do Dep. de Engª. Agrícola do CCA,
aprovou junto ao SINDFRUTAS, projeto da ordem de R$ 53.000,00 que versará
sobre: “Coeficientes de cultura e de sensibilidade ao déficit hídrico das principais
fruteiras do Médio e Baixo Jaguaribe-CE”.
Professor Raimundo Nonato Távora Costa, do Dep. de Engª. Agrícola do CCA,
aprovou também junto ao SINDFRUTAS, projeto sobre “Estudo de drenagem
agrícola em solos de várzeas do Médio e Baixo Jaguaribe-CE”. Esse projeto contará
com recursos em torno de R$ 85.000,00 para sua implantação.

(Spondias mombin L. Anacardiaceae).
Autoria de Cristina Paiva da Silveira
FITOTECNIA: Comemoração do 25º
aniversário do Curso de Pós-Graduação

O Curso de Pós-Graduação em
Agronomia/Fitotecnia, dentro das
comemorações do seu vigésimo quinto
aniversário, através da Diretoria do CCA
e do Dep. de Fitotecnia, promoveram no
dia 18 de março de 1999, a solenidade de
defesa da ducentésima qüinquagésima
(250ª) dissertação de mestrado, intitulada:
Indução in vitro de respostas
morfogenéticas em explantes nodais de

Carvalho, orientada pelo Prof. Abdelatif
Kemaledine Benbadis.
LANÇAMENTO DE LIVRO

Os professores José Higino Ribeiro
dos Santos e Francisco Valter Vieira, do
Dep. de Fitotecnia do CCA, estiveram no
mês de março/99 em Mossoró-RN, com o
objetivo de lançar o livro intitulado
Princípios de Morfologia de Insetos e
Ácaros de autoria dos referidos
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professores e editado pela Escola Superior
de Agricultura de Mossoró (ESAM).
NEGIF: Programação homenageia a
mulher
O Núcleo de Estudos e Pesquisas
sobre Gênero, Idade e Família (NEGIF), do
Dep. de Economia Doméstica do Centro de
Ciências Agrárias da UFC, participou das
comemorações do Dia Internacional da
Mulher. A programação teve início no dia 2
de março, com o lançamento do portfólio
da Profª Maria Fátima Maciel Araújo –
como trabalhar com o método de
oficinas.A programação se estendeu até o
dia 9, com debates dentro e fora da
Universidade, com a participação das
professoras Gema Galgani Esmeraldo e
Helena Selma Azevedo e de Nalu Faria,
coordenadora do Sempreviva.

LIVRE-DOCÊNCIA
Os Professores Paulo Teodoro de
Castro e Lúcia Maria Ramos e Silva, dos
Departamentos de Engª. Agrícola e
Economia Agrícola do CCA, foram
aprovados em concurso público de livredocência.
CCA CONTA COM MAIS UM
DOUTOR
O Engenheiro-Agrônomo Antônio
Roberto Barreto de Melo, defendeu no dia
18 de março/99, sua tese de doutorado, no
Dep. de Bioquímica e Biologia
Molecular, do Centro de Ciências da
Universidade Federal do Ceará. Ele

discorreu sobre “ Utilização de nitrato e
ajustamento osmótico em plantas de
feijão-de-corda [Vigna unguiculta
(L).Walp] submetidas a diferentes níveis
de estresse salino”. O orientador foi o
Prof. Joaquim Albenísio Gomes da
Silveira.
ECONOMIA DOMÉSTICA QUALIFICA SEU
CORPO DOCENTE

A Profª Sande Maria Gurgel D‟ávila,
defendeu, no dia 12 de março/99, sua
dissertação de mestrado na Universidade
Federal de Viçosa (MG). Ela discorreu sobre
“O significado do trabalho feminino para a
família de trabalhadores da indústria de
confecções em Fortaleza-CE”.
A Profª. Francisca Silvânia de Sousa
Monte defendeu, em 08/01/99, na
Universidade Federal do Ceará, no
Departamento de Economia Agrícola,
dissertação intitulada “Efeito da implantação
do complexo industrial e portuário do
Pecém-CE na qualidade de vida das famílias
rurais da região: O caso do reassentamento
Cambeba”. O orientador foi o Prof. José
Newton Pires Reis.
DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS
Maria Audália Marques de Carvalho
defendeu, em 08/01/99, no mestrado em
Engenharia de Pesca, dissertação intitulada
“Criopreservação do Sêmen de Carpa
Comum ( Cyprinus carpio) em água de coco
adicionada de crioprotetores em três
concentrações”. O orientador foi o Prof. José
Ferreira Nunes/UECE.
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Marcelo Bandecchi Botelho de
Miranda defendeu, em 18/01/99, no
mestrado em Engenharia de Pesca,
dissertação intitulada “Aspecto do cultivo
larval da Ostra do Mangue (Crassostrea
rhizophorae Guiliding, 1828)”. O
orientador foi o Prof. Massayoshi Ogawa.
Ana Clésia Fortes Moura defendeu,
em 26/02/99, no mestrado em Economia
Agrícola, dissertação intitulada “Assistência
técnica, produção agrícola e benefícios
sociais no estado do Ceará”. O orientador foi
o Prof. Ahmad Saeed Khan.
Gustavo Filgueira Cruz defendeu, em
26/02/99, no mestrado em Fitotecnia,
dissertação intitulada “Estudos de sistema de
cultivo para hortelã-rasteira (Mentha x
villosa Huts)”. O orientador foi o Prof.
Renato Innecco.
Adele Maria Sá Nascimento dos
Santos defendeu, em 11/02/99, no mestrado
em Zootecnia, dissertação intitulada “Estudo
do mutre (Aloysia virgata) como fonte de
néctar para abelhas africanizadas (Apis
mellifera) no Estado do Ceará ”. A
orientadora foi a Profª. Zelma Bastos de
Araújo.
Regina Célia Santos de Souza
defendeu, em 16/03/99, no mestrado em
Irrigação e Drenagem, dissertação intitulada
“Aplicação de gesso associada a fertilizantes
de reação ácida na recuperação de um solo
salinizado ”. O orientador foi o Prof.
Raimundo Nonato de Assis Júnior.
Severo Cortez Lima defendeu, em
18/03/99, no mestrado em Irrigação e
Drenagem, dissertação intitulada

“Monitoramento da irrigação com o uso do
tensiômetro ”. O orientador foi o Prof. Luís
Carlos Uchoa Saunders.
Ana Célia Maia Meireles defendeu, em
18/03/99, no mestrado em Irrigação e
Drenagem, dissertação intitulada “Salinidade
da água de irrigação e desenvolvimento de
mudas de cajueiro anão-precoce (Anacardium
ocidentale L.) ”. O orientador foi o Prof.
Fernando Felipe Ferreyra Hernandez.
INFOLEITE
O projeto INFOLEITE, do Dep. de
Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da
UFC, está implantando na região norte do
Estado, no município de Sobral, o núcleo II
do referido projeto. Visando desenvolver os
seguintes trabalhos de pesquisa:
1-Planejamento alimentar das fazendas
assistidas pelo Infoleite; 2- Identificação e
qualidade do volumoso utilizado para vacas
em lactação; 3- Identificação das áreas
degradadas das fazendas assistidas (parceria
com o Dep. de Solos do CCA); 4- Análise
técnico-financeira da pecuária leiteira dos
municípios assistidos (parceria com o DEA
do CCA); 5– Características da capa externa,
níveis hormonais e produção de leite em
vacas mestiças, em ambiente quente e seco
dos municípios assistidos (parceria com a
UNESP); 6– Levantamento da flora da
caatinga para ornamentação das salas de
ordenha e casa dos funcionários das fazendas
assistidas (parceria Dep. de Biologia do CC).

ANIVERSÁRIOS
Revestiu-se de brilho e calor humano
as homenagens que o Diretor do CCA –
Prof. Melo e a Vice-Diretora – Profª.
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Clarisse, receberam de seus amigos pelo
transcurso de seus aniversários, nos dias 18
de fevereiro e 21 de março,
respectivamente. Na oportunidade se
fizeram presentes, membros da
administração superior da UFC, diretores
de centros e faculdades, chefes de
departamentos, coordenadores de cursos,
professores e funcionários do CCA. Por
ocasião das saudações foram ressaltadas a
competência e a seriedade dos
aniversariantes, como também, a
relevante folha de serviços prestados por
ambos ao Centro de Ciências Agrárias da
UFC.
PROFESSORA DO CCA HOMENAGEADA

A Coordenadora do Curso de
Agronomia e professora do Dep. de
Fitotecnia, Maria Nenmaura Gomes Pessoa,
foi homenageada pelo jornal O POVO em
publicação dominical do dia 28/02/99. Nessa
publicação através da coluna “Sujeitos e
Predicados” foram enaltecidas as virtudes
dessa docente, que tanto tem-se dedicado à
fitopatologia, área através da qual tem
desenvolvido um trabalho de grande
importância para a população cearense.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
O Prof. Frederico José Bezerra, do
Dep. de Tecnologia de Alimentos, esteve em
Campinas-SP no período de 1º a 05/03/99,
com o objetivo de manter contatos na
Faculdade de Engenharia de Alimentos –
FEA, visando a concretização da pauta
acadêmica do XVII Congresso da SBCTA e
reforma curricular do Curso de Graduação
em Engenharia de Alimentos.

O Prof. Antônio Renato Casimiro, do
Dep. de Tecnologia de Alimentos, esteve em
São Paulo-SP no dia 09/03/99 com o objetivo
de acompanhar reanálise do produto
macarrão tipo espaguete (massa com ovos e
massa com sêmola), na condição de perito,
no Instituto Adolfo Lutz.
O Prof. Luiz Antônio Maciel de Paula,
do Dep. de Economia Agrícola do CCA,
esteve em Brasilia-DF nos dias 1, 2 e 3 de
março de 1999, participando do seminário de
avaliação e planejamento do Programa de
Apoio à Gestão Social.
O Prof. Geraldo Arraes Maia, do Dep.
de Tecnologia de Alimentos do CCA, esteve
em São Paulo-SP, na Delegacia Federal do
Ministério da Agricultura no período de 22 a
25/03/99, onde discutiu padrões de
identidade e qualidade de sulco e polpa de
frutas tropicais.
VIAGENS
O Prof. Renato Innecco, do Dep. de
Fitotecnia do CCA, esteve em João Pessoa e
na zona da mata paraibana, no período de 25
a 30/01/99, coletando material propagativo
de Cajá e Umbu (Spondias sp), com o
objetivo de realizar enxertia em portaenxertos existentes, objetivando domesticar
referidas culturas, para que possam ser
exploradas em pomares comerciais.
O Prof. Breno Magalhães de Freitas,
do Dep. de Zootecnia do CCA, esteve no
município de Apodi-RN em visita técnica e
orientação a uma comunidade rural de
apicultores. Tais atividades fazem parte do
projeto de extensão “Apicultura no campo e
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na escola” do setor de apicultura do Dep. de
Zootecnia.
O Prof. José Neuman Miranda Neiva,
do Dep. de Zootecnia do CCA, esteve no dia
18/03/99 no Centro Nacional de Pesquisa de
Caprinos(CNPC) da EMBRAPA,
ministrando palestra intitulada „Produção de
volumosos para confinamento de ovinos”.
O Prof. Luiz Antônio Maciel de Paula,
do Dep. de Economia Agrícola do CCA,
esteve nos meses de fevereiro e março/99,
visitando comunidades de pescadores e
assentamentos nos municípios de Caucaia,
Beberibe e Icapuí. O referido professor se fez
acompanhar de alunos de pós-graduação e
graduação em Agronomia.
O Prof. Rubens Dario Mayorga, do Dep.
de Economia Agrícola do CCA, esteve no
período de 25 a 28/02/99 nos municípios de
Quixadá, Limoeiro do Norte e Barbalha,
coletando dados para o projeto Arizona.
CURSO
O Dep. de Economia Agrícola do CCA
promoveu no período de 18 a 30/01/99, o
curso “Manejo e recuperação de áreas
degradadas”. Referido curso teve como
professor responsável Waldir Mantovani do
Dep. de Ecologia da USP.
PALESTRAS/ENTREVISTAS
O Professor Padre Manfredo Araújo de
Oliveira ministrou palestra no auditório do
Dep. de Economia Agrícola do CCA sobre o
tema “O desafio da ética hoje”.
O professor do Dep. de Ecologia da
USP, Waldir Mantovani, proferiu palestra
sobre “Planejamento e questão ambiental”.

Referido evento aconteceu no auditório do
Dep. de Economia Agrícola do CCA, no dia
27/01/99.
O Prof. Tim Finan da Universidade do
Arizona, esteve no dia 21/01/99, ministrando
palestra sobre o Projeto Arizona, no auditório
do Dep. de Economia Agrícola do CCA.
O Prof. Raimundo Nonato de Assis
Júnior, do Dep. de Ciências do Solo do CCA,
foi convidado para uma entrevista no Ceará TV
sobre conservação de solo e queimadas. Esse
programa foi apresentado no dia 06/03/99 às
10:00h, pela TV Jangadeiro.
FÓRUM PERMANENTE DAS ENTIDADES
DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O Núcleo de Educação do Consumidor e
Administração Familiar do Dep. de Economia
Doméstica do Centro de Ciências Agrárias da
UFC, o qual é coordenado pela Dra. Shandra
Carmem Sales de Aguiar, participa juntamente
com a OAB-CE e o DECOM, do Conselho
Diretor do Fórum Permanente das Entidades de
Defesa do Consumidor no Estado do Ceará. A
solenidade de instalação realizou-se às 19h do
dia 22/03/99 na UNIFOR. A UFC esteve
representada nessa oportunidade, pela Profª
Maria Clarisse Ferreira Gomes, vice-diretora
do CCA.
REELEIÇÃO
O colegiado do Dep. de Ciências do
Solo, em reunião realizada no dia 26 de
março/99, reconheceu o excelente trabalho
realizado pelos professores Raimundo Nonato
de Assis Júnior e Ricardo Espíndola Romero
como chefe e sub chefe, respectivamente, do
referido departamento, reelegendo-os para o
biênio abril/1999 a abril/2001

É uma publicação do CCA/UFC sob a responsabilidade da
Coordenadoria de Extensão do Centro
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