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É com grande satisfação que participo deste encontro da Matemática cearense, inaugurado, de uma forma auspiciosa, 

nesta terra tão rica e de tantas tradições, abençoada pelo Padre Cícero Romão. Aqui se reúnem professores e 

estudantes que, durante uma semana, irão abeberar-se nos ensinamentos de renomados mestres especialmente 

convidados para este evento de profundo significado para toda a comunidade acadêmica do Ceará. 

Estamos aqui para nos debruçarmos sobre temas riquíssimos, como o postulado de Euclides, a construção do cálculo, 

os números complexos e combinatória, o método de Arquimedes, as teorias de Cantor, a geometria do movimento 

browniano e tantas outras questões recrutadas do universo de interesse da Matemática. É dessa forma, é estudando, 

pesquisando, refletindo, que a Universidade Federal do Ceará comemora os 50 anos do seu Curso de Matemática. 

São 50 anos formando as novas gerações e ajudando o Ceará a crescer. Desde muito cedo, a Matemática/UFC atraiu 

excelentes professores que, por sua vez, passaram a aglutinar os melhores alunos, produzindo-se, assim, uma casta de 

profissionais competentes, espalhados por diferentes áreas de atividade. Assim se erigiu um núcleo de excelência, que 

conquistou relevância nacional e internacional e que, na Universidade, nos enche de orgulho. 

Ao mesmo tempo, senhoras e senhores, aqui estamos para comemorar, com grande satisfação, os 80 anos de vida de 

um dos nossos mestres mais queridos, o Prof. Antônio Gervásio Colares. Detentor de invejável titulação acadêmica, 

Gervásio é a síntese do professor universitário da mais nobre estirpe, que há décadas se consagrou à formação das 

novas gerações, com dedicação infinita, com ética, com lealdade a seus companheiros, com amor ao magistério e à 

sua Universidade. Professor Emérito da UFC, este título se lhe assenta com perfeição, pela forma como sempre vestiu 

a camisa e sempre defendeu as grandes causas desta instituição.  

Como se tudo isto não bastasse, aqui se estabelece o marco inaugural do Mestrado Profissional de Matemática em 

Rede Nacional – o Profmat – da Sociedade Brasileira de Matemática, ofertado pela UFC, em parceria com a 

Universidade Regional do Cariri-URCA e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Juazeiro. É dessa 

forma, carregado de significados, que este evento se realiza na minha querida Juazeiro do Norte, outro motivo para 

realçar minha satisfação. 

Agradeço às instituições que se congregaram para que o Encontro acontecesse e saúdo todos os participantes, 

desejando completo êxito nas atividades programadas. A semana que se abre diante de vocês há de ser 

extremamente enriquecedora e há de distribuir, entre os que aqui estão, dividendos intelectuais imorredouros.  


