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Jubileu do Campus e da FAMED marca novembro 

       O período de 4 a 11 de novembro foi marcado por muitas comemorações na UFC. Em 
2016, celebram-se 15 anos da Faculdade de Medicina e 10 anos do Campus de Sobral. Na 
presença do ilustríssimo reitor, Prof. Dr. Henry de Holanda Campos e do Vice-Diretor do 
Campus  da UFC em Sobral, Prof. Dr. João Guilherme Nogueira Matias, foram 
homenageados  servidores que prestaram relevantes serviços  ao Campus de Sobral e ao 
Curso de Medicina. Em solenidade no auditório do Mucambinho, foram condecorados 
dois professores eméritos do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia: Prof. Dr. 
Gerardo Cristino Filho, que recebeu homenagem pelo mérito acadêmico e a medalha 
Visconde de Sabóia, e a Profa. Dra. Mirna Marques Bezerra Brayner, que recebeu 
homenagem por mérito científico.  
       Com a palavra, o reitor, Prof. Dr. Henry de Holanda condecorou o Prof. Dr. Gerardo 
Cristino, pelo pioneirismo e participação ativa na construção do Curso de Medicina ao 
longo dos últimos 15 anos, destacando que sua atuação é inspiradora aos docentes e 
discentes. O Prof. Dr. Gerardo Cristino agradeceu as honrarias e comentou sobre a 
importância de persistir na boa qualificação dos futuros médicos, mesmo diante de todas 
as adversidades na Saúde e Educação no Brasil. 
       Na entrada da Faculdade de Medicina, uma exposição de fatos e fotos que fizeram 
parte da história do Campus e da FAMED ornamentou a semana comemorativa.  



Encontros Universitários 2016 

Professor do PPGB  

participa de seminário 

de pesquisa no CNPq  

       O Prof. Dr. José Roberto Viana Silva 
participou de 24 a 26 de outubro em 
Brasília do 1º. Seminário de 
Acompanhamento, Avaliação e Integração 
dos Projetos de Pesquisa aprovados na 
chamada MCTI/CNPq/FNDCT n. 79/2013. 
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       Os alunos e os professores do PPGB participaram ativamente da 
última edição dos Encontros Universitários 2016 da UFC Sobral, 
realizado em 3 e 4 de novembro.  

       No Campus do Mucambinho, 
foram apresentados 25 trabalhos 
pelos mestrandos, dentre 
Pôsteres e Comunicações Orais. 
Professores do PPGB 
participaram  do evento, como 
avaliadores. Este foi um rico 
momento de troca acadêmica. 

Segundo o professor, essa foi uma ótima oportunidade para difusão de conhecimento e 
avaliação das pesquisas correntes, contempladas pelo fomento do CNPq, no âmbito de 

Biodiversidade e Biotecnologia. Participaram desse encontro  pesquisadores da Rede de 
Biotecnologia e Biodiversidade da Amazônia Legal (Bionorte), da Rede Nordeste de 
Biotecnologia (Renorbio) e da Rede Centro-Oeste de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Inovação (Pró-Centro-Oeste). 
  



Capacitação do 

Comitê de Ética 

em Pesquisa da 

Santa Casa de 

Misericórdia de 

Sobral 
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       O prof. de Bioética do PPGB, Dr. Igor Castro, colaborou em novembro como facilitador 
do curso introdutório de 40h em Ética em Pesquisa, coordenado pela pró-reitora da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, profa. Dra. Maristela Osawa, para capacitação do CEP 
da SCMS. “A cidade de Sobral contará a partir de 2017 com dois CEPs, o que agilizará e 
potencializará as pesquisas loco-regionais envolvendo Seres Humanos ”, disse o professor. 

O Programa de 

Pós-graduação 

em Biotecnologia 

deseja a todos 

um Feliz Natal e 

próspero 2017! 


