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RESOLUÇÃO Nº 1127/2013 
 

 
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta
7861985/2014 e do Ofício Nº 123/2014, de 28 de novembro
do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UECE
Cruz, que se acompanha de bem tecida e fundamentada justificativa, 
 

CONSIDERANDO sua contribuição dada às Universidades Brasileiras, à Geografia e à 
Universidade Estadual do Ceará 
 

CONSIDERANDO que o Conselho Deliberativo do CNPq
dos Comitês Assessores de Ciências Humanas e Sociais
Bolsas de Iniciação Científica
anos percorre todo o país na busca de fortalecê
talentos da produção científica e intelectual brasileira
 

CONSIDERANDO que a sua relação com a UECE é histórica pois a sua contribuição 
com o Curso de Geografia ocorre desde 1980, principalmente estimulando e recebendo 
professores que realizaram cursos de mestrado e doutorado na Universidade de São 
Paulo - USP; 
 
CONSIDERANDO a sua relação acadêmica desde 2005 com o Mestrado de Políticas 
Públicas da UECE; 
 

CONSIDERANDO a sua participação
Universidade Estadual do Ceará
constante aprimoramento de sua gestão científica
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/2013 - CONSU, de 01 de dezembro de 2014

 
OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE 
DOUTOR HONORIS CAUSA
DOUTORA ROSA ESTER ROSSINI
 
 

REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta 

Nº 123/2014, de 28 de novembro de 2014, da
Graduação em Geografia da UECE, Professora

, que se acompanha de bem tecida e fundamentada justificativa, 

sua contribuição dada às Universidades Brasileiras, à Geografia e à 
do Ceará – UECE, em particular; 

Conselho Deliberativo do CNPq a indicou para
dos Comitês Assessores de Ciências Humanas e Sociais do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, sendo umas das fundadoras do Programa e, há 
anos percorre todo o país na busca de fortalecê-lo, colaborando para a descoberta de 
talentos da produção científica e intelectual brasileira; 

que a sua relação com a UECE é histórica pois a sua contribuição 
com o Curso de Geografia ocorre desde 1980, principalmente estimulando e recebendo 
professores que realizaram cursos de mestrado e doutorado na Universidade de São 

a sua relação acadêmica desde 2005 com o Mestrado de Políticas 

a sua participação, desde 2010, nas Semanas Universitárias da 
Universidade Estadual do Ceará - UECE, como avaliadora ad hoc

tante aprimoramento de sua gestão científica; 
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01 de dezembro de 2014 . 

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE 
HONORIS CAUSA À PROFESSORA 

DOUTORA ROSA ESTER ROSSINI. 

UECE, no uso de suas 
 do Processo SPU Nº 

014, da Coordenadora 
a Maria Lúcia Brito da 

, que se acompanha de bem tecida e fundamentada justificativa,  

sua contribuição dada às Universidades Brasileiras, à Geografia e à 

a indicou para para fazer parte 
do Programa Institucional de 

PIBIC, sendo umas das fundadoras do Programa e, há 
lo, colaborando para a descoberta de 

que a sua relação com a UECE é histórica pois a sua contribuição 
com o Curso de Geografia ocorre desde 1980, principalmente estimulando e recebendo 
professores que realizaram cursos de mestrado e doutorado na Universidade de São 

a sua relação acadêmica desde 2005 com o Mestrado de Políticas 

as Semanas Universitárias da 
ad hoc e estimuladora do 
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CONSIDERANDO a decisão do 
Geografia, sobretudo por suas contribuições dadas às Universidades Brasileiras, à 
Geografia e a UECE; 
 
CONSIDERANDO a aprovação unânime dos membros do Conselho Universitário 
CONSU, em sessão realizada no dia 01 de dezembro de 2014. 
 

RESOLVE, 
 
Art. 1º -  Conceder à Professora Doutora 
Doutor Honoris Causa da Universidade Estadu
 
Art. 2º - A agraciada deverá ser informada
remetida cópia desta Resolução.
 
Art. 3º - A outorga do título honorífico de que se trata far
Conselho Universitário – CONSU,
 
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de aprovação.
 
Reitoria da Universidade Estadual do Ceará, 

 
 
 

Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio
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a decisão do Colegiado do Programa de Pós
Geografia, sobretudo por suas contribuições dadas às Universidades Brasileiras, à 

a aprovação unânime dos membros do Conselho Universitário 
CONSU, em sessão realizada no dia 01 de dezembro de 2014.  

Professora Doutora ROSA ESTER ROSSINI 
da Universidade Estadual do Ceará - UECE

A agraciada deverá ser informada sobre a concessão do título, sendo
remetida cópia desta Resolução. 

A outorga do título honorífico de que se trata far-se-á em sessão solene
CONSU, a ser oportunamente concertada com a homenageada

Esta Resolução entrará em vigor na data de aprovação. 

Reitoria da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 01 de dezembro

Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio 
Reitor 
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Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, sobretudo por suas contribuições dadas às Universidades Brasileiras, à 

a aprovação unânime dos membros do Conselho Universitário – 

 o título honorífico de 
UECE. 

sobre a concessão do título, sendo-lhe 

á em sessão solene do 
r oportunamente concertada com a homenageada. 

dezembro de 2014. 


