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A vinculação histórica da Universidade Federal do Ceará com as iniciativas voltadas para 
o desenvolvimento social e econômico em nosso Estado é do conhecimento de todos. 
Vem de longa data esse compromisso, assumindo a academia um papel sempre 
condizente com sua missão institucional, o que significa atuar com base no capital 
intelectual e conduzir-se de uma forma propositiva, apartidária, discreta e jamais afeita à 
promoção individual. 
 
A mesma conduta pode ser observada nos projetos mais recentes, como aqueles que se 
situam no contexto do desenvolvimento industrial do Estado e que têm seu foco principal 
no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). Atuando com uma visão de longo 
prazo, a UFC vem, há mais de dez anos, se preparando para oferecer sua contribuição ao 
sucesso desse empreendimento, que injetará milhões de dólares na economia cearense, 
gerando milhares de empregos diretos e indiretos. 
 
O envolvimento começou com uma participação ativa nos estudos de logística e de 
localização do porto, prosseguindo com a coordenação da elaboração do Plano Diretor 
Industrial e da Avaliação Ambiental Estratégica do CIPP. Ao mesmo tempo, a UFC 
intensificou a capacitação de professores e pesquisadores, nas ciências básicas, agrárias 
e na tecnologia, para atuação nas áreas de materiais e metalurgia, bem assim nas de 
petróleo e gás natural, de tecnologias da informação, de energias renováveis e de meio 
ambiente. Também implantou laboratórios de pesquisa em cada uma dessas áreas, 
cabendo destacar que a intensa atividade então iniciada já rendeu excelentes resultados, 
com o reconhecimento do trabalho, no país e no exterior, através de premiações diversas 
e de publicações em periódicos de alto impacto científico. 
 
Paralelamente, foram criados cursos de graduação, especialização, mestrado e 
doutorado, o que ensejou a abertura de dezenas de vagas nos quadros docente e 
técnico-administrativo. E não é só. Como consequência lógica, também se têm 
fortalecido outras áreas acadêmicas de formação de profissionais (saúde, cultura e artes, 
humanas, e sociais aplicadas) para atuarem em diversas atividades do setor industrial. 
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A UFC está preparada para atender às demandas da sociedade, seja através do ensino, 
seja por meio da pesquisa e da extensão. É a instituição acadêmica assumindo por inteiro 
sua responsabilidade diante de novos desafios. No caso preciso do CIPP, a cinquentenária 
instituição tudo tem feito, dentro de sua área de competência, para viabilizar a 
implantação e a sustentabilidade da siderúrgica, da refinaria, do porto e de tantas outras 
indústrias que venham ancorar no entorno desses empreendimentos, nos municípios 
vizinhos e em todo o Ceará. 
 


