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A Medalha do Mérito Administrativo é concedida, pela Universidade Federal do Ceará, a 

funcionários do corpo técnico-administrativo, ou, excepcionalmente, a professores, como 

reconhecimento ao mérito do seu trabalho e contribuição em prol do desenvolvimento da 

Instituição. 

Ao distinguir Matilde Ferreira de Menezes da Rocha, Manoel Irlano Barbosa Leite, e 

Francisco Ernane Abreu Gadelha, a UFC põe em evidência não apenas a competência 

desses servidores, mas também a dedicação que devotam a Universidade, abraçando 

suas causas e tudo fazendo, no âmbito de sua competência, para que ela cumpra sua 

missão na sociedade. É o compromisso institucional que fala mais alto, seja quando 

experimentamos ventos favoráveis e conseguimos alcançar e ultrapassar as nossas 

metas, seja nos angustiantes momentos de crise, em que, para enfrentá-la, só contamos 

com o concurso daqueles que nos cercam. 

Matilde, Irlano e Gadelha têm uma folha de serviços prestados onde, prioritariamente, se 

colocam os interesses da Universidade. Matilde, atualmente no cargo de Secretária do 

Gabinete do Reitor, faz parte da família UFC desde que, em 1972, iniciou suas atividades 

na Maternidade-Escola, transferindo-se mais tarde para o Centro de Ciências Agrárias. 

Pode-se imaginar o quanto a Universidade tornou-se importante para ela. Ao mesmo 

tempo, é impossível calcular o quanto ela se tornou importante para a Universidade. 

Hoje, uma e outra se fundem numa causa maior, que é a missão da Universidade pública 

em nosso País, norteando o Ensino Superior e mantendo um padrão de qualidade que é o 

seu grande diferencial. 

Irlano, que entrou para os quadros da UFC em 1993, logo se tornou conhecido e 

estimado por todos no Centro de Ciências Agrárias. Passou por diversos setores, antes de 

assumir, em 1999, a Secretaria do Conselho de Centro, onde permanece até hoje. Dessa 

forma, desenvolveu uma visão ampla dessa unidade acadêmica, conhecimento que o 
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torna peça chave na abordagem de quaisquer questões que o CCA venha a enfrentar em 

sua área administrativa. 

Gadelha é, aqui, o representante da prata da casa do Centro de Tecnologia. Desde 1983, 

quando ingressou na antiga Prefeitura da UFC, ele fez um périplo enriquecedor, que lhe 

possibilitou conhecer diferentes instâncias da Universidade e, mais que isso, o fez amar 

esta Universidade e tornar-se um de seus defensores. Como forma, certamente, de 

potencializar sua capacidade de servir à UFC, participa da vida sindical, já tendo atuado 

como Coordenador Geral e como Tesoureiro do Sintufce. 

Senhoras e senhores, é com pessoas desse quilate que se faz a Universidade Federal do 

Ceará nos dias atuais. Mais do que nunca, sentimos, hoje, a necessidade de investir 

numa política de pessoal que valorize o servidor e requalifique, continuamente, o nosso 

quadro técnico-administrativo. É extremamente significativo que Francisco Gadelha, 

Manuel Irlano e Matilde tenham cursado, respectivamente, a graduação em Tecnologia 

em Gestão da Educação Superior, a Especialização em Gestão Universitária e o Curso de 

Desenvolvimento Gerencial para Secretárias. Todos estes são cursos oferecidos pela UFC 

e voltados para o aprimoramento profissional – e para o crescimento pessoal – dos que 

aqui trabalham. 

A UFC é feita de talentos. Sempre foi assim, desde que Martins Filho lançou a pedra 

fundamental deste grande empreendimento do Saber, que ajudou a transformar o Ceará. 

Hoje, nesta cerimônia, estamos reconhecendo os méritos e aplaudindo aqueles que, além 

do talento, colocam na mesa de trabalho um acendrado amor por esta Casa e por toda a 

Universidade pública brasileira. 

 


