Jornal de
Curso de Jornalismo da Unifor | nº 106 | Out-2015

Você conhece todos
os animais da Unifor?

Sagui
Esses bichinhos, também conhecidos como “soin”,
são os menores macacos da fauna e alimentam-se de
insetos, frutas e pequenos animais. Apesar de fofos,
não se deve alimentar nem brincar com esses animais,
pois mordem e podem passar doenças como a raiva.

f www.portaldonic.com.br/jornalismo

Como vieram parar aqui?
O campus da universidade é área de
soltura da fauna silvestre, autorizada
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), de modo que exista

As três principais espécies
encontradas no campus:

um equilíbrio com a ﬂora, já que os
animais se alimentam também dos
frutos das vegetações. Além disso, alguns dos animais vieram da fazenda
do chanceler, Airton Queiroz.

SERIEMA

BODE

Gatos
Bichos de estimação dos humanos desde o Egito
Antigo, esses animais dividem opiniões. Alguns os
amam, outros odeiam. Independentes e inteligentes,
os gatos podem viver de 15 a 20 anos, quando
caseiros. Já os de rua vivem apenas de 4 a 6 anos.

Diariamente os
animais podem ser
vistos pelo campus.

GALINHA

PATO

Emas
São aves de grande porte que não voam. Apesar
disso, elas são as segundas mais velozes dentre
as espécies de aves corredoras no mundo,
alcançando até 60 km/h. Sua carne é comestível e
suas penas são utilizadas para decoração.

JABUTI

LAGARTO

Cabra Clonada
PAVÃO

JIBOIA

GAMBÁ

RAPOSA

No dia 27 de março de 2014, nasceu o primeiro clone transgênico
de uma cabra na América Latina.
Gluca, a cabrinha, faz parte de um
estudo iniciado em 2011 na Universidade de Fortaleza e hoje ela está
na Unidade Animal, que se localiza
no Sítio Butano, em Fortaleza.

Alimentação
A alimentação dos animais silvestres é de responsabilidade do funcionário da
Unifor Fabio Simião. Já os gatos não são de responsabilidade da Universidade.
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