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A Universidade Federal do Ceará externa hoje, aqui, seu reconhecimento e sua gratidão. 

A cinquentenária instituição acadêmica reconhece os méritos do Prof. Geraldo Wilson da 

Silveira Gonçalves – méritos excepcionais, que o tornaram modelo em nosso magistério, 

digno de todos os encômios. Daí o título de Professor Emérito, o mais alto galardão que a 

Universidade reserva a seus próprios mestres e que assenta, com perfeição, sobre os 

ombros do querido professor de reumatologia. 

Falamos do reconhecimento, pontuamos o sentimento de gratidão. A Faculdade de 

Medicina, a Administração Superior, a Universidade inteira estão gratas ao Prof. Geraldo 

Wilson por tantas demonstrações de amor a esta Casa, por tantas provas de fidelidade e 

de compromisso com o Ensino Superior público de qualidade, provas que ele reproduziu 

ao longo de décadas consecutivas, com muita competência, mas também com sacrifícios, 

desvelo e irrestrita generosidade.  

Geraldo Wilson vestiu a camisa da UFC e fez da Universidade uma extensão de sua 

própria casa. Nela criou uma segunda família. Seus filhos são as centenas de médicos 

cearenses, que, a postos nos hospitais, clínicas e consultórios, exercem o nobre ofício de 

curar. Essa herança se constitui não apenas dos ensinamentos técnicos, que o mestre 

repassou para as novas gerações, mas também do modelo de conduta ética, do padrão 

de serenidade, do toque inelutável de humanismo que emana de todos os seus gestos, 

de todas as suas palavras. 

Nesta noite, a Universidade Federal do Ceará está somando mais uma personalidade a 

sua galeria de Professores Eméritos. E isto apenas enriquece a instituição, que agrega, 

em definitivo, a seu patrimônio intelectual, o peso da extraordinária personalidade 

acadêmica que é o Prof. Geraldo Wilson. Ainda que gozando da merecida aposentadoria, 

ele está, agora, cada vez mais próximo de nós, mais presente, com suas tiradas bom 

humor e seu sorriso que emoldura uma personalidade cativante. As marcas de Geraldo 
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Wilson ficam, pois, permanente e profundamente gravadas na história da Universidade 

Federal do Ceará. E em nossos corações. 


