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A Universidade Federal do Ceará realiza hoje o evento mais significativo do seu calendário acadêmico. A Colação de 

Grau é o coroamento de todo o trabalho desenvolvido em nossa instituição. Tudo o que fazemos – nas salas de aula, 

nos laboratórios, bibliotecas e na comunidade externa – tudo conduz a este momento, em que a Universidade 

concede grau àqueles que cumpriram o percurso inteiro, com sucesso, e foram considerados aptos para se integrarem 

à sociedade como profissionais de nível superior.  

Este, prezados concludentes, terá sido também o mais importante degrau escalado por vocês, até hoje, na construção 

de seus projetos de vida. Quero dizer de nossa satisfação e nosso orgulho em termos participado dessa caminhada, ao 

lado de vocês, transmitindo conhecimentos, aprendendo com vocês, partilhando alegrias, enfrentando juntos as 

mesmas dificuldades, mas sempre superando os obstáculos que se interpuseram a nossa frente. 

Nos quatro ou cinco anos que vocês estiveram conosco, vivenciamos um período muito especial na história das 

Universidades Federais brasileiras. Reconhecidas, finalmente, em sua importância, nossas instituições ingressaram em 

um novo e auspicioso processo de crescimento. Os investimentos do Governo se multiplicaram e isto nos permitiu 

desenvolver uma série de projetos que há décadas vinham sendo postergados por falta absoluta de incentivos. 

Em nossos dias, o conjunto de Instituições Federais de Ensino Superior, conta com 14 novas universidades e 100 novos 

campi, surgidos a partir de 2003. Em todos eles, trabalha-se para ampliar a oferta de Educação Superior pública, 

expandindo as vagas de ingresso, reduzindo taxas de evasão e ocupando vagas ociosas. Ao mesmo tempo em que 

promovemos, sem traumas, uma reestruturação acadêmico-curricular, buscamos a articulação da Educação Superior 

com a Educação Básica, Profissional e Tecnológica, projeto que nos leva, no Ceará, a uma forte integração com as 

Prefeituras Municipais e, sobretudo, com o Governo do Estado, através da Secretaria da Educação. 

Somos, ainda, partícipes da mobilidade estudantil, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de 

estudantes entre cursos e entre universidades, ao mesmo tempo em que acentuamos nosso compromisso social, 

através das políticas de inclusão, dos programas de assistência estudantil e das políticas de extensão universitária. 

Internamente, ainda exercitamos outro tipo de diálogo, articulando a graduação com a pós-graduação, o que acena 

com extraordinárias possibilidades de renovação pedagógica da Educação Superior. 

Com o ingresso continuado de recursos financeiros e com a volta dos concursos públicos para professor e servidor 

técnico-administrativo, a UFC pôde criar novos cursos, pôde avançar em seu projeto de reestruturação física e 

acadêmica, fortalecendo o ensino, a pesquisa e a extensão. Em todos os campi da Capital e do Interior do Estado, se 

multiplicam as obras que estão permitindo a abertura de novos espaços, capazes de oferecer condições adequadas 

para o trabalho desenvolvido pelos professores, alunos e técnico-administrativos.  
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Estamos construindo uma nova Residência Universitária, assim como a nova sede da Seara da Ciência, enquanto 

prosseguem as obras do Bloco Didático do Centro de Ciências; a expansão da área da Biologia; a Quadra do CEU; o 

bloco da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem; o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito; o 

Campus da Agronomia na cidade do Crato; o bloco do Serviço de Psicologia Aplicada em Sobral, onde também as 

instalações do Curso de Medicina estão sendo ampliadas. Os laboratórios estão sendo reequipados e as bibliotecas 

recebem significativos reforços em seus acervos. 

É claro que isso não acontece sem certo desconforto passageiro, o que tem exigido, em alguns casos, paciência e 

compreensão. Mas, com a colaboração de todos, uma grande Universidade está surgindo. Hoje, a UFC é duas vezes 

maior que a de dez anos atrás. Não só maior, mas, também, cada vez melhor, mais presente no Ceará inteiro, seja por 

intermédio dos cursos presenciais, seja através dos cursos oferecidos pela UFC Virtual, cujos pólos estão espalhados 

por 28 municípios. 

Os recursos que afluem estão permitindo ampliar a Universidade pública, gratuita e de qualidade na Região Norte, no 

Cariri e Sertão Central, multiplicando os cursos de graduação – e agora, também, os de pós-graduação. São programas 

que atendem à realidade da demanda local e que somente foram implantados quando asseguradas todas as 

condições necessárias para funcionar com sustentabilidade, de modo a perpetuar a presença transformadora da 

instituição acadêmica. 

De fato, hoje é possível perceber que estamos ajudando a transformar a realidade socioeconômica nas cidades e 

regiões onde surgiram nossos campi. Visivelmente, há mais progresso, mais conhecimentos e também uma nova visão 

crítica, que traz dividendos de toda ordem, fortalecendo a cidadania e a participação democrática. Isto porque, mais 

do que profissionais, estamos formando cidadãos, pessoas que, antes mesmo de deixar a Universidade, interagem 

com a comunidade, conhecem seus problemas e aspirações, dessa forma preparando-se melhor para atuar em nosso 

meio, quando deixarem a Universidade. 

Caros concludentes, esta é a Universidade que hoje vocês estão deixando, municiados com um diploma valioso, com 

novos conhecimentos, com algumas certezas e também com dúvidas e expectativas muito naturais. Vocês estão 

deixando a UFC, mas, por favor, não se despeçam. Este é o seu berço acadêmico, ao qual vocês poderão retornar, 

quando o desejarem, para rever professores e funcionários técnico-administrativos, para retomar contatos e, quem 

sabe, para cursar uma pós-graduação, projeto que, decerto, muitos de vocês acalentam. Estejam certos de que os 

caminhos do conhecimento levam sempre a lugares como este, onde prevalecem a curiosidade científica, o livre 

pensar, a tolerância, o diálogo, o respeito à diversidade.  

Desejo a todos o sucesso merecido em sua vida profissional, sucesso que há de resultar da abnegação, do 

compromisso social, da conduta ética. Este é um momento muito feliz para todos nós – professores e concludentes, 

amigos e familiares, padrinhos e madrinhas. Vamos festejar a conquista do diploma universitário. Vamos festejar a 

vitória da inteligência.  


