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Esta é uma data especial no calendário da nossa instituição. Há exatos 54 anos, era 

instalada a Universidade do Ceará, reunindo a Escola de Agronomia, Faculdade de 

Direito, Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia e Odontologia. Aquela foi a 

semente desse empreendimento histórico, que ajudou a inserir o nosso Estado na 

modernidade, formando profissionais qualificados, pesquisando, produzindo 

conhecimentos nas mais diferentes áreas, fomentando as artes e a cultura. E mais: 

gerando condições para o surgimento de novas instituições de ensino superior, na Capital 

e no Interior. 

 

Hoje, estamos promovendo um balanço de mais um período administrativo. O ano que 

transcorreu, desde a posse da nova gestão, foi decisivamente marcado pela energia, as 

idéias, a liderança, o entusiasmo do Prof. Ícaro de Sousa Moreira. Prematuramente 

desaparecido, ele deixou mais do que a saudade: deixou desafios, metas a serem 

cumpridas. Diante de nossa comunidade universitária, ficaram bem patenteados os 

compromissos. É nesse legado que fundamento todas as minhas ações, na Reitoria, 

desde que me coube a missão de substituir o querido companheiro. 

 

Com muita satisfação, hoje estamos instalando o Instituto de Ciência do Mar e o Instituto 

de Cultura e Arte, como novas unidades acadêmicas, e que abandonam, portanto, a 

condição de órgãos suplementares. À frente do Labomar e do ICA, estarão, 

respectivamente, o Prof. Luiz Parente e o Prof. Custódio Almeida, ambos com respeitável 

folha de serviços já prestada a cada uma dessas unidades. A eles externo os votos de 

completo êxito na missão que assumem, manifestando a certeza de que deixarão ali a 

marca de seu talento e de seu compromisso com a Universidade pública. 

 

Universidade pública que queremos sempre com mais qualidade, mais engajamento 

social, mais abertura para a inclusão, e também com mais autonomia. Somos uma 

universidade em crescimento, mas somos, acima de tudo, uma universidade em 

permanente avanço qualitativo. Pacientemente, estamos desfazendo mitos e provando 

que é possível crescer, é possível fazer-se presente ali onde há maior demanda de Ensino 

Superior público, sem comprometermos a marca indelével que a UFC construiu em 54 

anos: a marca da qualidade. 
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Na exposição que se segue, a Administração Superior esboça uma prestação de contas 

daquilo que mais se destacou dentre as milhares de ações empreendidas nos últimos 12 

meses. É claro que nem tudo foi elencado – seria impossível apresentar um repertório 

completo, no tempo reservado a um encontro como este. Ficam amostras, retalhos de 

um painel que, malgrado as omissões, há de oferecer um panorama geral do que tem 

sido feito em todas as áreas administrativas, a partir de orientações seguras, geradas 

pelo projeto submetido à comunidade universitária, pelo Prof. Ícaro e por mim, na 

consulta de março de 2007. 

 

Aqui está, meus amigos – professores, estudantes e servidores técnico-administrativos – 

aqui está um roteiro de realizações a ser avaliado, observado de maneira crítica, com 

vistas a um contínuo aprimoramento e, se necessário, eventuais correções de rumo. 

Nossa gestão valoriza o diálogo, o entendimento. Temos profunda simpatia pela arte de 

somar. Isto porque somente conjugando forças, agregando talentos, potencializando 

nossa capacidade de servir à Universidade, conseguiremos avançar no passo acelerado 

que nos impôs a caminhada empreendida pelo companheiro Ícaro.  

 


