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Quero saudar os participantes do Sexto Fórum Nacional de Técnicos de Nível Superior 

das Instituições Federais de Ensino, que escolheram Fortaleza como sede desse 

encontro. Tenho a dizer que a Universidade Federal do Ceará se associa, com regozijo, à 

realização do evento, que há de ser cenário de importantes decisões para a categoria 

aqui reunida e para todos os que fazem as IFEs brasileiras. 

 

A Universidade Federal do Ceará se sente honrada em anfitrionar o Trigésimo-Segundo 

Congresso Brasileiro de Ciência do Solo.  

 

Esse evento científico, que cresceu e se consolidou ao longo dos anos, abriu espaço, 

desta vez, para uma discussão essencial, qual seja, aquela relacionada à produção de 

bioenergia, explorando as perspectivas e os desafios que se colocam para os que 

trabalham com os agrocombustíveis. Pelo somatório de competências reunidas em 

Fortaleza, tenho certeza de que se aprofundará substancialmente o debate sobre a 

questão, ao mesmo tempo em que se promoverá a troca de experiências, a renovação de 

conhecimentos e a valorização da Ciência do Solo. 

 

É saudável que esta edição do Congresso aconteça na Região Nordeste, onde a produção 

de bioenergia acena com perspectivas as mais otimistas. Suponho que o evento, 

realizado no Ceará, a Terra da Luz, há de destilar idéias que, se bem implementadas, 

poderão revelar-se redentoras, numa parte do Brasil onde ainda proliferam os bolsões de 

miséria e onde não mais se aceita como natural o enorme fosso que a separa de outras 

regiões mais desenvolvidas do País.  

 

O Nordeste quer crescer, quer melhorar as condições de vida de todo o seu povo, e, com 

certeza, vai ouvir com muita atenção o que as senhoras e os senhores vão dizer nesse 

histórico encontro. As duas mil e quinhentas presenças aguardadas formam um 

contingente ilustre, que nós, cearenses, acolhemos de braços abertos.  

 

Vocês são muito bem-vindos à Universidade Federal do Ceará, instituição que, com 

cinqüenta e quatro anos de atuação em nosso meio, conquistou admiração e respeito dos 

cearenses. Com cem cursos de graduação, sessenta de mestrado e trinta e dois de 

doutorado, com mais de trinta mil alunos freqüentando seus cursos de graduação, pós-

graduação e extensão, com duzentos e quarenta e sete grupos de pesquisa e uma 
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presença marcante na área cultural, a UFC se espraia por três campi na Capital e três no 

interior do Estado, levando Ensino Superior de qualidade ali onde se necessita formar 

mão de obra qualificada para os mais diferentes setores de atividade. 

 

Senhoras e senhores, esta casa é sua. Percorram e utilizem esses espaços como se 

estivessem em suas próprias casas.  

 

Desejo sucesso nas atividades agendadas pelo Congresso Brasileiro de Ciência do Solo e 

manifesto a certeza de que tudo foi feito, por parte dos organizadores, para lhes 

proporcionar jornadas proveitosas, de muitas e oportunas reflexões, de troca de 

conhecimentos e de prazerosa confraternização. 

 

Espero que levem, de Fortaleza, as melhores lembranças, relacionadas à participação em 

um evento científico marcante, que enriquecerá intelectualmente cada um de vocês e 

que produzirá frutos abundantes na construção do conhecimento recolhido e partilhado 

pela Ciência do Solo. 


