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Nos últimos 70 anos, a Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e 

Secretariado Executivo só fez crescer e aprofundar seus compromissos com a sociedade. 

Essa história está escrita em seu próprio nome, que, aos poucos, foi agregando um 

elenco de cursos onde hoje se matriculam mais de quatro mil e setecentos alunos de 

graduação e pós-graduação. 

Criada em 1938 e federalizada em 1963, a FEAAC, muito cedo, se tornou um centro 

formador de lideranças locais e regionais. Sua missão é entregar à sociedade 

profissionais críticos e reflexivos, capazes de atuar como agentes transformadores de 

nossa realidade. Essa finalidade institucional, de fato, tem sido atingida e mesmo 

superada, haja vista as incontáveis personalidades que hoje fazem girar as rodas de 

nossa economia, ou que se destacam no mundo político e administrativo, e que 

passaram pelos bancos do garboso palacete do Benfica, já transformado em um dos 

ícones de nossa Universidade. 

Contribuição notável ao Ceará e a todo o País têm sido, igualmente, as teses e 

dissertações desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Economia, o CAEN, assim 

como nos mestrados de Administração e Controladoria, onde se exercita o pensamento 

crítico, aprofundando questões das mais relevantes, que se inserem na pauta das 

políticas públicas e no cotidiano de nossas empresas e repartições públicas. Realçam, no 

elenco de trabalhos acadêmicos, profundamente voltados para nossa realidade, os 

estudos sobre a pobreza e a desigualdade de renda, a atuação das pequenas e micro 

empresas, o setor industrial no Nordeste, a interiorização da industrialização no Ceará, o 

desenvolvimento rural, o comportamento da dívida pública, o capital humano, o comércio 

internacional e tantos outros temas, tão discutidos nas instâncias governamentais, na 

mídia, nas entidades sindicais e nos mais diferentes foros da sociedade. 

Já os mestrados profissionais, assim como a pós-graduação lato sensu, dão sustentáculo 

importante àqueles que se encontram no mercado de trabalho e que desejam crescer 

profissionalmente, ancorados em novos conhecimentos.  
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A Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado 

Executivo representa, hoje, uma das mais amplas interfaces da Universidade com a 

sociedade cearense. Ela nos orgulha a todos, pelo seu dinamismo e pelo compromisso 

institucional de todos os que a integram. Orgulha-nos pelo realce conquistado, em 

diversas premiações e avaliações externas, das quais é exemplo o duplo conceito 5 

atribuído pelo ENADE-2006 aos cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Secretariado Executivo, desempenho que ratificou a posição da UFC entre as melhores 

universidades do país. 

Nesta comemoração dos 70 anos, é por demais significativa a homenagem que a FEAAC 

endereça àqueles professores e servidores técnico-administrativos que se sobressaíram 

no desempenho de suas funções, tornando-se exemplos para a atual e as futuras 

gerações. Os mestres Ari de Sá Cavalcante e Luiz Alberto dos Santos Brasil, assim como 

os servidores Inêz Cabral de Araújo e Francisco James de Carvalho são alvo de um 

tributo póstumo, que vem reavivar sua memória em nossa comunidade. Já os 

professores Emílio Recamonde Capelo, Agamenon Tavares de Almeida e Abelardo 

Fernando Montenegro recebem nosso abraço, assim como o atestado de nosso 

reconhecimento e profunda gratidão. Parabenizo-os, externando com meu gesto o 

sentimento da comunidade acadêmica que represento, e congratulo-me com todos os 

que fazem a Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e 

Secretariado Executivo. Os 70 anos de atuação dessa unidade marcaram profundamente 

a história da Universidade Federal do Ceará e ajudaram o nosso Estado a acelerar sua 

caminhada rumo a um futuro com mais prosperidade, justiça e dignidade. 


