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Homenagem ao Prof. Haroldo Pequeno 

Prof. Jesualdo Pereira Farias 

Esta solenidade, embora moldada de uma forma simples, tem profundo significado para a Universidade Federal do 

Ceará e para cada uma das pessoas que aqui se encontram. Estamos aqui para concretizar uma homenagem, mais do 

que merecida, ao Prof. Haroldo Cipriano Pequeno, que, por decisão unânime do Conselho Universitário, se torna 

Professor Emérito de nossa Instituição.  

Este título, na verdade, começou a ser construído e conquistado nas primeiras aulas que o Prof. Haroldo ministrou, 

ainda na década de quarenta, quando lecionava as disciplinas de Matemática e Física no curso de preparação para o 

Vestibular, o chamado Pré-Agronômico. Sequenciou-se sua carreira na Faculdade Católica de Filosofia e na própria 

Escola de Agronomia, que em 1954 se incorporou a outras unidades acadêmicas para formar a Universidade Federal 

do Ceará.  

Mestre de várias gerações, Haroldo Pequeno notabilizou-se pela paixão com que se entregou ao magistério. Foi 

imensurável sua contribuição, notadamente para os estudos da Meteorologia em nosso Estado. E foi inesquecível o 

legado que deixou para seus discípulos, não apenas pelo cabedal de conhecimentos transmitidos, mas também pelas 

lições de simplicidade, de ética, rigor e disciplina, que sabia combinar com um extraordinário bom-humor. 

Em 45 anos de serviços prestados ao magistério, Haroldo construiu e preservou intacta a imagem do professor 

exemplar. A concessão do título de Professor Emérito vem apenas formalizar esse reconhecimento, cuja iniciativa 

partiu, em especial, de seus ex-alunos, muitos dos quais se tornaram professores do mesmo Curso de Agronomia ao 

qual ele dedicou sua inteligência, sua força, seu caráter. 

Estou certo de que o Prof. Haroldo, aqui representado por seus familiares, receberá o título e o guardará no baú de 

seus bens mais preciosos, posto que este diploma traduz o aplauso de uma Universidade inteira. E, ao mesmo tempo, 

reflete o brilho de uma carreira profissional que tanto orgulha quanto inspira seus próprios filhos. 


