sidente da Comissão de Bolsas de Estudo; Presidente da Co
missão Permanente de Currículos; Membro do Conselho Uni
versitário (3 vezes); Membro do Conselho Departamental da
Faculdade de Medicina; Organizador e Supervisor da Biblioteca
da Faculdade de Medicina; Membro do Conselho da "Funda
ção Júlio Pinto"; Pró-Reitor de Extensão; Supervisor do Pro
grama CRUTAC/CE.; Representante da UFC junto ao Instituto
Euvaldo Lodi. Professor Titular (Bases da Técnica Cirúrgica
e da Anestesiologia, Clínica Cirúrgica Geral e Cirurgia Pediá
trica). Tem sete cursos de especialização na área médica. Mi
nistrou dez cursos especiais, sendo oito na Faculdade de Me
dicina. Apresentou 37 trabalhos em reuniões científicas. Pu
blicou 20 trabalhos em revistas médicas. Compareceu a 30
Congressos, sendo 8 no exterior. Compareceu a 2 Conferên
cias Mundiais sobre Ensino Médico (Chicago, 1959 e Cope
nhague, 1972, nesta última como Delegado da Associação Mé
dica Brasileira). Tem vários estágios, em sua especialidade,
no exterior: USA, Áustria, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Ho
landa, França e foi assistente estrangeiro da Clínica Cirúrgica
da Universidade de Wurzburg, Alemanha, durante 6 meses
(1965). Foi Presidente do Centro Médico Cearense, do Conse
lho Regional de Medicina, Mestre do Capítulo Cearense do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sócio Honorário Especial da
Associação Médica Americana e ex-Chefe do Departamento
de Cirurgia Torácica do Sanatório de Maracanaú.

21 - PEDRO TEIXEIRA BARROSO. Atual Magnífico Reitor
da Universidade Federal do Ceará, a que já servia ocupando
funções várias. Na aparência, um singelo, calmo e amável, mas,
em si, um poder de realização forte e bem orientado . Nasceu
em ltapipoca, Ceará, filho de Hildeberto Barroso, que foi chefe
político e deputado estadual, e de Maria Odete Teixeira Bar
roso, em 12 de março de 1925. Fez os estudos primários em
sua cidade natal e os secundários no Colégio Castelo Branco,
de Fortaleza, e no Liceu do Ceará. Formado pela Faculdade
de Medicina e Cursos Anexos de Odontologia e Farmácia da
Universidade de Pernambuco, em 15 de dezembro de 1948.
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O seu curriculum vitae é farto de registos, apresentando a fre
qüência de muitos cursos por ele acompanhados, inclusive
Cursos de Extensão Universitária. Também ali são anotados
diversos estágios por ele efetuados. Exerceu a profissão du
rante muitos anos e como professor serviu e serve a não
poucas entidades de sua especialidade. Entre estas, a de Di
reter da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal
do Ceará. Nesta, exerceu as funções de Pró-Reitor de As
suntos Estudantis e as de Membro do Conselho Universitário,
além de outras. Tem participado de diversos congressos, sim
pósios, jornadas, semanas e seminários de caráter odontoló
gico. Como Reitor da Universidade Federal do Ceará, come
çou a exercer o cargo desde 19 de maio de 1975. ·É autor
de diversos trabalhos técnicos de real merecimento.

22- WALTER DE MOURA CANTíDIO. Filho de Raimundo
Cantídio de Oliveira e Urcezina Moura Cantídio, nasceu, a 6 de
novembro de 1913, na cidade de Apodi, Rio Grande do Norte.
Começou os estudos em Mossoró, onde fez o primário e o se
cun·dário, concluindo este no Ginásio Pernambucano, do Re
cife (1930). Pela Faculdade de Medicina da Universidade Fe
deral de Pernambuco diplomou-se médico em 8 de dezembro
de 1936. Especializou-se em Leprologia, assunto em que se
consagrou autoridade. De 1942 a 1960, exerceu, por concur
so, o cargo de Médico Leprologista do Departamento Estadual
de Saúde do Ceará. Médico do Banco do Nordeste de 1960
a 1965, tendo-se credenciado no então Instituto de Aposenta
doria e Pensões dos Comerciários (1939-1941 e 1943-1966).
Professor catedrático da Faculdade de Medicina ·da Universi
dade Federal do Ceará, da qual foi Diretor (1966-1970). Inú
meras são as funções que tem exercido sempre com a melhor
dedicação e a mais indiscutível competência, tais como as de
Chefe de Serviço de Profilaxia da Lepra no Estado do Ceará
(1943-1950), Diretor do Departamento Estadual de Saúde do
Estado (1951-1954), Secretário de Estado dos Negócios da
Educação e Saúde do Estado (1954-1955), Presidente do Cen
tro Médico Cearense (1956) etc. Muitos cursos de especiali214

