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Aqui está nascendo o futuro. Aqui está sendo edificada a UFC que todos queremos: 

maior, mais presente, e cada vez melhor. Aqui está surgindo a UFC que Sobral merece. 

 

Com o início das obras do Campus de Sobral, a Universidade Federal do Ceará dá mais 

um importante passo na consolidação do seu projeto de adentrar o nosso Estado, de 

modo a tornar-se, por fim, a Universidade Federal de todos os cearenses. Durante muito 

tempo ancorada em Fortaleza, a Universidade criada por Martins Filho, há mais de 50 

anos, hoje está presente na Região Norte, no Sertão Central e no Cariri, enquanto, 

através dos cursos semi-presenciais, ofertados pela UFC Virtual, marca presença em 

mais vinte e oito municípios. 

 

Crescendo, aprimorando-se, resgatando compromissos, a UFC avança apoiada em sólidas 

parcerias, o que, por sua vez, retrata o interesse de outras instituições e outros setores 

da sociedade em garantir, aos nossos jovens, a oferta de um Ensino Superior público e 

de qualidade. No momento em que começamos a erguer os muros do Campus de Sobral, 

neste cenário privilegiado, que é a antiga Fábrica de Tecidos Ernesto Deocleciano, se 

apresenta um momento propício para agradecer. E quero repartir meus agradecimentos 

de uma forma pessoal, pois, independentemente dos postos que ocupam, as pessoas que 

contribuíram para este desfecho tiveram um envolvimento afetivo com o projeto de 

nossa Universidade, indo muito além do que propiciavam suas funções públicas. 

 

Agradeço ao Governador Cid Gomes, que sempre acompanhou os passos da UFC nesta 

cidade, desde o tempo em que ocupou a Prefeitura Municipal. Meu muito obrigado ao 

Prefeito Leônidas Cristino e ao Vice-Prefeito Clodoveu Arruda, dois parceiros de todas as 

horas. Estendo a mão, agradecido, ao Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação 

Superior, Prof. René Barreira, que é da Casa, e que, quando Reitor, deu passos largos no 

sentido de que a UFC avançasse no processo de interiorização. Agradeço aos professores 

José Teodoro e Antônio Colaço que, na Reitoria da UVA, sempre abriram portas às nossas 

iniciativas, oferecendo espaços de que necessitávamos, antes de construirmos nosso 

próprio campus. Pelos mesmos motivos, externo agradecimentos ao CENTEC, na pessoa 

do Prof. Reuber Saraiva. Agradeço, por fim, aos nossos professores, servidores técnico-

administrativos e alunos, cujo espírito de colaboração tem permitido o desenvolvimento 

das atividades didáticas, ainda que as condições materiais não atendam, 

momentaneamente, a todas as suas (e às nossas) expectativas. 
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Aqui, neste centro histórico, impregnado pelas marcas de uma cidade nobre, onde 

sempre se prestigiaram as artes e a cultura, aqui nasce a sede do Campus da 

Universidade Federal do Ceará em Sobral. Desenvolvido em consonância com o Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o projeto arquitetônico há de se 

tornar mais um marco a valorizar um perfil urbano já tão belo e tão bem preservado. 

 

Nesta rápida cerimônia, carregada de significados, fica patenteado, perante os 

sobralenses, que a UFC chegou para ficar. Chegou para crescer junto com a cidade. 

Chegou para somar, para construir um futuro tão brilhante quanto foi o passado e tão 

transformador, tão instigante e cheio de desafios quanto tem sido o presente. 

 


