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Posse da nova Diretoria da ADUFC 

Prof. Jesualdo Pereira Farias 

A importância do movimento docente, na Universidade Federal do Ceará, evidenciou-se durante o regime militar, 

quando nossos professores constituíram um núcleo de resistência ao arbítrio e passaram a articular a criação de uma 

Associação que congregasse essa categoria. Em 1981, surgiu a ADUFC, ainda em pleno regime ditatorial, afrontando a 

repressão, a evasão de talentos, as aposentadorias forçadas, os cortes nos recursos destinados ao Ensino Superior. Era 

o início de um capítulo de muitas lutas. E de muitas vitórias. 

Hoje, consolidado, fortalecido, ampliado, este tornou-se o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do 

Estado do Ceará. Pelo que percebo, ampliam-se, igualmente, os desafios e a determinação de vencê-los. 

Ao inaugurar-se uma nova gestão, à frente da ADUFC, quero trazer, à nova Diretoria, a saudação de todos os que 

fazem a Administração Superior de nossa Universidade. Meu sentimento, aqui, é o de que partilhamos idênticas 

expectativas com relação às Universidades Federais em nosso Estado e de que nos anima o mesmo propósito de 

defendê-las e a mesma vontade de vê-las fortes, includentes, inseridas na sociedade e por prestigiadas pelos 

cearenses. Como professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica e de Produção, acompanho e participo 

do movimento docente, procurando, nas minhas atuais funções, explorar – em benefício da Universidade – todas as 

convergências que se apresentam.  

Em primeiro lugar, valorizo extraordinariamente o diálogo e reafirmo a disposição de manter as portas abertas, 

sempre que se tratar de unir esforços visando ao avanço da educação pública.  

A ocasião é oportuna para destacar alguns eixos que considero comuns, tanto à Reitoria quanto à pauta da ADUFC. 

Estamos perfeitamente sintonizados no que respeita à necessidade de lutarmos por mais autonomia; pela realização 

de concursos destinados aos servidores técnico-administrativos e à consolidação do quadro de Professor Equivalente. 

Caminhamos lado a lado, quando se trata da defesa do aumento de recursos para a Educação (que devem atingir 10 

por cento até 2020) e da defesa de melhores salários para os trabalhadores da educação. Queremos o fim da restrição 

para professores em estágio probatório se afastarem para a Pós-Graduação e defendemos uma nova carreira docente 

com garantias salariais e de progressão funcional, até o final da carreira. Lutamos pela regulamentação da Dedicação 

Exclusiva e insistimos na consolidação e fortalecimento dos programas de expansão do Ensino Superior Público. 

Sem dúvida, senhoras e senhores, há uma agenda de coincidências que pode ser explorada, uma vez que todos 

queremos avançar no mesmo rumo, o rumo da Universidade pública gratuita, autônoma e de qualidade. 
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É imbuído dessa certeza que deixo minhas congratulações à nova Diretoria e ao Conselho de Representantes da 

ADUFC-Sindicato, eleitos que foram para o biênio 2011 / 2013. O êxito de vocês, tenho certeza, será o êxito das 

Universidades Federais do Estado do Ceará. 


