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A Universidade Federal do Ceará se reúne hoje, em festa, para fazer a entrega do título 

de Professor Emérito a dois ilustres personagens de sua história. É, para todos nós, que 

aqui estamos, uma grande alegria testemunhar este ritual de reconhecimento e de 

gratidão, sentimentos que, para mim, se somam à indescritível honra de presidir esta 

solenidade. 

Os professores José Liberal de Castro e José Neudson Bandeira Braga são dois dos 

construtores de nossa Instituição. Eles estavam aqui quando Martins Filho, nos heróicos 

primeiros anos da Universidade, começou a edificar, tijolo por tijolo, aquela que se 

tornaria uma das maiores e melhores universidades públicas de nosso país, responsável, 

de alguma forma, por nove entre dez conquistas do Ceará moderno. Assim, podemos 

considerar que a ação transformadora que se operou em nossa sociedade, nas últimas 

décadas, começou nas pranchetas desses dois homens, que projetaram, desde os 

alicerces, os grandes espaços que aqui seriam dedicados à construção do Saber. 

Mas não se restringiram eles à contribuição – por si, já extraordinária – como arquitetos. 

Em boa hora, ingressaram no quadro docente, onde cada um exploraria novas maneiras 

de servir à instituição. Através de seus alunos, Neudson Braga e Liberal de Castro 

passaram, como que, a multiplicar-se, a subdividir-se, potencializando, através do ensino 

e da produção intelectual, as benesses de seu talento. Muitos de seus ex-alunos 

tornaram-se professores. E assim se deu o milagre da multiplicação do engenho e da 

arte.  

Em suas primeiras aulas, Liberal e Neudson já se revelavam dignos da honraria que hoje 

recebem. O reconhecimento, agora traduzido no diploma de Professor Emérito, não é 

mais do que a materialização de um sentimento que toda a academia nutria pelos dois 

mestres há muitíssimo tempo.  
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O mais importante título que a Universidade reserva a seus docentes se assenta como 

uma luva nas mãos de Liberal de Castro e Neudson Braga. Eles, que eram depositários 

de todo o nosso respeito e admiração, recolhem agora o aplauso da comunidade 

acadêmica, formalizado através do título – mais um que se soma a tantas homenagens e 

comendas que receberam, ao longo de muitos anos dedicados ao ofício de arquiteto e ao 

sacerdócio do magistério.  

Prof. José Neudson Braga, Prof. José Liberal de Castro, a UFC está muito feliz e honrada 

por ter vocês como nossos professores eméritos, portanto, como nossos modelos de 

profissionalismo, de conduta ética e dedicação. Muito obrigado por vestirem – sempre 

com orgulho – a camisa da UFC. 


