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Recebimento do título de Cidadão Russano 

Prof. Jesualdo Pereira Farias 

É com grande satisfação e imensamente honrado que compareço à Câmara Municipal de Russas para receber o título 

de Cidadão Russano. Agradeço a todos os membros dessa Casa, pelo olhar generoso que lançaram sobre a minha 

pessoa e sobre a Universidade Federal do Ceará. Um agradecimento especial é endereçado ao Vereador Francisco das 

Chagas de Oliveira Lima, que propôs a homenagem, unanimemente aprovada pelos seus pares.  

Abraço, fraternalmente, o povo de Russas, de quem aplaudo o espírito trabalhador e a sede de progresso, educação, 

justiça e paz. Quero retornar, um dia, a este rincão jaguaribano, sem compromissos oficiais, para conhecer melhor 

meus novos concidadãos, para descobrir, sem pressa, os encantos da cidade, para sentir ainda mais de perto seu 

espírito acolhedor. 

Senhoras e senhores, o título de Cidadão Russano, que se agrega às mais significativas distinções que já recebi, tem, 

para mim, um significado ainda mais amplo, porque o interpreto, igualmente, como uma homenagem à Universidade 

Federal do Ceará. Aquela augusta instituição, que há 56 anos é motivo de orgulho para os cearenses, tem vivido 

tempos gloriosos, tanto de crescimento como de avanço qualitativo. Hoje, a UFC é duas vezes maior que a de 10 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 federais estão afluindo e nos permitiram levar a Universidade pública, gratuita e de qualidade à Região 

Norte, Cariri e Sertão Central, multiplicando os cursos de graduação e de pós-graduação. Já 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. 

Importa destacar que temos avançado com celeridade, mas, principalmente, com responsabilidade. Nenhum novo 

passo é dado, nenhum novo curso é criado, se não houver garantias plenas de sustentabilidade, pré-condição que 

inclui dotação orçamentária, infraestrutura física e concursos para os quadros docente e técnico-administrativo, tudo 

isso em escala suficiente para assegurar o sucesso dos novos empreendimentos.  

É dessa forma que a Universidade Federal do Ceará tem crescido, não exatamente acompanhando o desenvolvimento 

do nosso Estado, mas induzindo-o, partindo à frente, com sua bagagem intelectual, com seus princípios éticos, com 

seus compromissos históricos, procurando de acelerar – responsavelmente – a marcha do trem da história. 


