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Foram apenas dez meses na Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Mas é como se 

Ícaro Moreira tivesse liderado durante dez anos esta instituição, que avançou a passos 

largos durante sua curta gestão e que parece ter incorporado, em grandes doses, seu 

ritmo, sua verve e entusiasmo. 

Inaugurar o retrato do Reitor Ícaro de Sousa Moreira, na galeria dos grandes 

construtores da UFC, é um ato solene que traduz profundo e sincero preito de gratidão. 

Ícaro marcou sua breve passagem pela Reitoria com um estilo próprio, que mesclava 

extraordinária capacidade de trabalho e um amor imensurável à Instituição. 

Acrescentem-se, a esses méritos, a vocação para o ensino, o talento de grande 

pesquisador e uma habilidade ímpar de tecer e solidificar amizades. 

Seu compromisso era com a Universidade pública e a democratização do Ensino Superior 

de qualidade. Poucos atentaram, tão claramente quanto ele, para o objetivo maior da 

instituição acadêmica, que é o de utilizar o Conhecimento para induzir, na sociedade, o 

desenvolvimento harmonioso, includente e com sustentabilidade. Ícaro sabia que este é 

o grande momento das universidades federais brasileiras. Por isto, tinha pressa. Muita 

pressa. E, por isto, quem sabe, abreviou seus dias. 

Seu padrão de conduta serve agora de inspiração para os que o sucederam. Ainda que 

tenhamos ultrapassado o período oficial do luto, guardamos imorredoura saudade. Mas 

também nos retempera a constatação de que as sementes por ele plantadas já estão 

brotando, viçosas e alvissareiras.  

A Universidade Federal do Ceará experimenta um ritmo febril de mudanças e de 

crescimento. Os novos campi implantados no Interior do Estado estão ajudando a mudar 

um cenário de atraso e desesperança. O ensino a distância, valendo-se de modernas 

tecnologias de comunicação, leva a UFC a todas as regiões. A infraestrutura física está 

sendo rapidamente melhorada e ampliada. Ampliam-se também a oferta de bolsas e os 

serviços de apoio prestados aos estudantes. Novos cursos de graduação e de pós-

graduação estão sendo continuamente criados, a fim de atender às mais variadas 
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demandas da sociedade. Os mecanismos externos de avaliação têm, de forma 

sistemática, reconhecido o avanço qualitativo de nossos cursos. Valorizadas, finalmente, 

por seu mantenedor – o Governo da União – as instituições federais de Ensino Superior 

estão repondo vagas nos quadros docente e técnico-administrativo e recebendo 

substancial reforço em seu orçamento.  

Todas essas circunstâncias, internas e externas, vêm colaborando para que a 

Universidade Federal do Ceará atravesse dias áureos, de efervescência em todos os 

domínios e, principalmente, de muito trabalho. Temos consciência de que devemos 

aproveitar este momento para resgatar dívidas e descobrir formas de servir ainda melhor 

à sociedade. Nos quadros de crise econômica, assim como nos estágios mais tenebrosos 

dos embates políticos, a Universidade sempre ofereceu contribuições válidas e sempre 

venceu as adversidades, amparada no convencimento de que seu compromisso 

transcende os interesses transitórios, uma vez que nasceu para se perpetuar. 

Ícaro Moreira, senhoras e senhores, agora é parte dessa história que continuará sendo 

escrita ad eternum. Sua imagem, na galeria dos Reitores, será o retrato de uma 

Universidade que não teme desafios e que persegue metas cada vez mais ousadas. Falta 

a essa Universidade – é oportuno registrar – a autonomia a que tem direito até como 

prerrogativa constitucional. Escasseiam, ainda, os meios que lhe permitiriam avançar a 

passos mais largos. Mas, por outro lado, tem sido transbordante o reconhecimento da 

sociedade e isto nos reconforta e redobra nosso entusiasmo. 

Encerro minhas palavras manifestando a convicção de que a memória do Prof. Ícaro é 

hoje uma das ferramentas mais valiosas com que contamos para seguir lutando pela 

Universidade autônoma, democrática, includente e de alta qualidade, com que ele 

sonhava. Seu retrato – antes de tudo uma obra de arte, que o talento do artista plástico 

Ernani Pereira produziu – transmitirá a força que nos impulsionará nessa tarefa 

permanente, que é a construção da grande e querida Universidade Federal do Ceará. 

 


