
  
 
 
 
 
 

Ofício nº  06 /2016 
 

Fortaleza, Ceará aos 18 de Outubro de 2016 
 

Excelentíssimos Srs. Deputados.  
Membros da Bancada Federal Cearense 
Dep. José Airton Cirilo 
Coordenador da Bancada 
 
REF.: EMENDAS PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS DO CEARÁ 
 
 
Senhores Deputados 
 
 
Conforme encontro realizado na segunda-feira, 17/10, entre membros da Bancada do Ceará, 
Reitores e Secretário de Ciência, Tecnologia, Educação Superior e Inovação, Inácio Arruda, 
seguem as propostas prioritárias indicadas pelas Universidades para inclusão como emenda de 
bancada e emendas individuais para o Estado do Ceará. Destacando que a atuação da URCA, 
UVA e UECE em todo o território do estado se notabiliza pela qualidade realizada através das 
atividades de ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação alcançando diretamente 
mais de 40 mil estudantes, incluindo egressos de outros estados do nordeste brasileiro. 
 
Essa iniciativa do Conselho de Reitores das Universidades do Ceará (CRUC) e SECITECE 
objetiva também o fortalecimento do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior 
e Inovação.  
 
Os valores apresentados nas propostas são estimados e poderão sofrer alterações. Igualmente, os 
valores aportados serão distribuídos proporcionalmente entre as três universidades que estão 
cada vez mais integradas, podendo ser gerenciados pela SECITECE/Governo do Ceará, 
conforme indicação da bancada. 
 
Atenciosamente, 
 
Prof. José Patrício Pereira Melo 
Reitor da URCA 
Presidente do CRUC 
 

Inácio Arruda 
Secretário de Ciência, Tecnologia, Educação 
Superior e Inovação do Estado do Ceará 

Prof. Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Reitor da UVA 

Prof. José Jackson Coelho Sampaio 
Reitor da UECE 

 



 

 

 

 

PROJETOS PRIORITÁRIOS DE INFRAESTRUTURA DA UVA - 2016 A 2018 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú foi criada através da Lei Municipal nº 214 de 

23/10/1968 pela Câmara Municipal de Sobral. O Poder Executivo Estadual através da Lei nº 10.933 de 

10/10/1984 criou sob a forma de Autarquia, a Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, vinculada a 

Secretaria de Educação. Em 1993, através da Lei nº 12.077-A de 01/03/1993, foi transformada em 

Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, vinculada a Secretaria da Ciência e Tecnologia - 

SECITECE. Neste mês de Outubro de 2016, a UVA comemora 48 (quarenta e oito) anos de existência. 

Localizada em Sobral, Ceará, possui quatro Campi Universitários: Campus da Betânia, situado 

na Avenida da Universidade nº. 850, bairro Betânia, tem uma área total de 5 hectares e área construída 

de 19.700 m²; Campus do Derby, situado na Avenida Comandante Maurocélio Rocha Ponte nº. 50 

(AGIS) e 150 (CCS), bairro Derby, com área total de 7.915,24 m² (AGIS) e 18.021,43 m² (CCS), e áreas 

construídas de 4.009,83 m² e 4.850,98 m²; Campus do Junco, situado na Avenida John Sanford, nº 1845, 

bairro Junco, tem uma área total de 1,5 hectares e construída de 3.938 m²; Campus CIDAO, situado na 

Avenida Dr. Guarany, nº. 317, bairro CIDAO, tem uma área total de 8 hectares e construída de 5.079 m². 

Com exceção do Campus do Derby, que foi reformado e ampliado em 2012, os demais campi precisam 

de intervenções significativas e de curto prazo, as quais estão detalhadas na planilha no anexo I. 

A UVA tem como por missão “Ofertar ensino superior de excelência, de forma inclusiva, 

flexível e contextualizada, e buscar, por meio da pesquisa e extensão, soluções que promovam a 

qualidade de vida”.  

A UVA possui 26 cursos de graduação, sendo 12 em licenciatura, 13 em bacharelado e 1 

tecnológico., e atendeu em 2015, 9.869 (nove mil, oitocentos e sessenta e nove) alunos. Conta também 

com 04 Cursos de Mestrado e 01 de Doutorado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba. Os 

alunos da UVA são em sua maioria advindos de escola pública (67,77%), possuem renda familiar de até 

2 salários-mínimos (74,61%) e são oriundos de municípios próximos de Sobral (66,16%).  

 



 

 
 
 
 
 

PROJETOS PRIORITÁRIOS DE INFRAESTRUTURA DA UVA - 2016 A 2018 
ANEXO I 

 
 
 
 
 

Nº 
ORD 

TÍTULO DO 
PROJETO 

DESCRIÇÃO VALOR - R$ 

1.  

Construção e 
aparelhamento do Prédio / 
Edifício dos Laboratórios 
Multiusuários 

Construir e aparelhar o Prédio / Edifício dos Laboratórios Multiusuários que 
servirão aos 6 (SEIS) cursos do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – 
CCET, a saber: Engenharia, Tecnologia da Construção de Edifícios, Física, 
Química, Matemática e Ciências da Computação, bem como aos 2 (DOIS) cursos 
do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas, a saber: Biologia e Zootecnia. Estes 
laboratórios serão utilizados para Ensino, Pesquisa e Extensão. 

10.572.000,00 

2.  

Construção e 
aparelhamento do novo 
Prédio do CCH da UVA 
no Campus do Junco 

Construção e aparelhamento do novo Prédio do CCH da UVA no Campus do 
Junco que constará da construção de uma nova estrutura física no Campus, 
dividido em etapas, que contará com salas de aula, laboratórios didáticos, 
auditório, gabinetes para professores, sala para coordenação de cursos e direção 
de centro, sala de reunião, sala de mestrado,  
almoxarifado, banheiros, cantina, estacionamento para ônibus, carros e Motos, 
entre outros itens. No valor do projeto está incluso o valor referente a obra de 
edificação, mobiliários e equipamentos de Laboratório. Já foi disponibilizado para 
2016 e 2017 o valor de R$ 3.000.000,00 para obras emergências e construção da 1 
Etapa do novo prédio do CCH, que se trata de um Bloco de Salas de Aula. 

13.000.000,00 



 

3.  

Revisar e Substituir a 
Rede Elétrica do Prédio 
do Campus da Betânia da 
UVA, bem como 
construir as estruturas 
necessárias para combate 
a incêndio no campus. 

O Campus da Betânia tem uma área construída de 19.700 m2 e encontra-se com 
suas instalações elétricas antigas, obsoletas e inadequadas, pondo em risco a 
ocorrência de acidentes e comprometendo os equipamentos. O Campus da Betânia 
também não conta com estrutura adequada para combate a incêndio. No prédio 
funciona a Administração Superior da UVA (Reitoria e Pró-Reitorias), os órgãos 
de execução da administração (DIFIN, DIMAP, DRH, ACMI, NTI), a biblioteca 
central, auditório central, e os cursos de Administração, Biologia, Ciências 
Contábeis, Direito, Filosofia, Letras, Química e Zootecnia e respectivos Centros, 
Coordenações e laboratórios, e o Mestrado Acadêmico em Zootecnia. 

5.000.000,00 

4.  

Construir as estruturas 
necessárias para combate 
a incêndio no Campus.da 
Cidao 

O Campus da Cidao não possui hidratantes e outras estruturas (alarme/sirene; 
luzes de emergência, sinalização vertical, para raios, etc.) necessárias a prevenção 
e combate a incêndio, exigidos pelo Corpo de Bombeiros. Precisa-se adequar a 
estrutura existentes as demandas da legislação  

1.500.000,00 

5.  

Construção do prédio do 
Curso de Zootecnia na 
Fazenda Experimental da 
UVA 

Construção de prédio para abrigar o Curso de Zootecnia, com salas de aula, 
laboratórios, salas de professores, coordenação, entre outras edificações, 
compondo 03 blocos térreos. Este prédio permitirá que o curso de zootecnia possa 
funcionar de maneira permanente e integral na fazenda, atualmente utilizada 
apenas para pesquisa, extensão e campo de estágio curricular. 

5.400.000,00 

6.  
Reforma Emergencial da 
Biblioteca Central da 
UVA 

Verificou-se em outubro de 2016, que o Prédio da Biblioteca Central do Campus 
da Betânia possui problemas estruturais importantes que implicam em risco para 
alunos, professores e servidores, se exigindo desta maneira uma intervenção 
rápida por parte do Estado em permitir que estrutura de concreto do prédio da 
Biblioteca seja recuperada. 

1.500.000,00 

TOTAL 36.972.000,00 
 

 
 
 

Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Reitor da UVA 


