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Quero, de início, dirigir-me aos concludentes dos diversos cursos de Graduação aqui presentes, para externar as boas-

vindas a um mundo novo, o mundo das responsabilidades profissionais, que eles adentram municiados pelos 

conhecimentos adquiridos em uma grande universidade pública brasileira.  

Prezados formandos, no diploma que hoje vocês receberam estão gravadas as pegadas dos pioneiros que, há 57 anos, 

mais exatamente no dia 16 de dezembro de 1954, festejavam o nascimento desta Universidade. Nesse diploma, está 

consignado o vínculo indestrutível da Universidade com a sociedade, pacto consagrado em nossa missão, que é 

formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores 

artísticos e culturais, constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do 

Brasil.  

Tal compromisso se materializa a cada dia, em cada ação desenvolvida pela UFC em seus três campi da Capital e nos 

campi do Cariri, Sobral e Quixadá. Como Universidade Federal, somos, naturalmente, catalisadores de talentos, que 

hoje constituem um invejável patrimônio intelectual, representado por 1.250 professores doutores e mais de 500 

mestres. Representado, igualmente, por 3.600 servidores técnico-administrativos, segmento que realça pela 

competência e por um insofismável compromisso institucional. Estes servidores e aqueles docentes se constituem em 

um capital que investimos na formação das novas gerações, a fim de que elas, na sociedade, assumam o papel de 

transformá-la para melhor. 

Caros concludentes, na Universidade pública, vocês tiveram contato direto com a realidade socioeconômica de nosso 

país, que hoje experimenta rápido crescimento, mas que ainda revela bolsões de miséria e intoleráveis resquícios de 

injustiça social. Na UFC, lhes foi dada a oportunidade de discutir livremente essas questões, uma vez que somos um 

espaço democrático e somos também, por natureza, sensíveis aos problemas sociais e afeitos ao debate.  

Atuamos no sentido de que os egressos desta Casa sejam não apenas excelentes profissionais, mas também pessoas 

solidárias, de mente aberta, despidas de preconceitos, preparadas para o diálogo e dispostas à contestação quando 

necessário. Queremos que vocês sejam capazes de engajar-se, com discernimento, nas boas causas sociais, desejamos 

que permaneçam atentos aos sérios problemas ambientais de um país em crescimento, e que, acima de tudo, se 

revelem cidadãos íntegros e profissionais éticos. 

Nos últimos anos, vocês vivenciaram uma quadra fundamental de sua existência, que coincidiu com extraordinárias 

transformações ocorridas em nossa instituição. Podemos dizer que crescemos juntos e, juntos, estamos colhendo os 

frutos dos esforços despendidos. 
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Muitos dos avanços obtidos se devem à nossa adesão ao REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais, lançado em 2007 e que permitiu, desde então, o aumento de vagas nos cursos 

de graduação, crescimento da oferta de cursos noturnos, promoção das inovações pedagógicas e combate à evasão, 

entre outras conquistas cujo propósito maior é reduzir as desigualdades sociais no país.  

Posso afirmar que todas as unidades acadêmicas foram beneficiadas com a aquisição de livros, equipamentos de 

laboratórios, melhoria da infraestrutura física, tanto nas salas de aula, como nas bibliotecas, laboratórios, gabinetes, 

áreas de convivência, instalações esportivas, residências, refeitórios e restaurante universitário.    

Assim, meus amigos, caminha um projeto que, em 10 anos, permitiu à Universidade Federal do Ceará praticamente 

dobrar de tamanho. Hoje podemos testemunhar a resposta que a Universidade Federal é capaz de oferecer quando 

lhe são dadas condições para trabalhar. Sufocada, durante muito tempo, pelas restrições orçamentárias e pelo 

impedimento de realizar concursos, em anos recentes ela passou a receber um outro tratamento, por parte de seu 

mantenedor, o Governo da União. Os recursos financeiros afluíram, enquanto nos era dada a oportunidade de abrir 

concursos públicos para a admissão de novos docentes e novos servidores técnico-administrativos. Dos 1.870 

professores que hoje atuam na UFC, mais de 800 foram admitidos de 2008 para cá. Somados todos os nossos 

segmentos, temos uma parcela importante da inteligência cearense abrigando-se nesta casa e isto só aprofunda a 

nossa responsabilidade. 

Por dever de gratidão, quero destacar o apoio fundamental que a Universidade tem recebido do Governo do Estado, 

Prefeitura Municipal, assim como da Petrobras, Banco do Nordeste e Banco do Brasil. Apoio propiciado, igualmente, 

pela bancada cearense em Brasília, que tem sido pródiga na destinação de emendas a esta Instituição.  

Pactuando alianças, somando forças, a UFC vai cumprindo sua missão. A mais nobre delas aqui se materializa, esta 

noite, com a Colação de Grau. É natural, senhoras e senhores, que a UFC se engalane e que se cumpra todo um ritual 

pleno de significados. Nós, da Administração Superior, nós professores e técnico-administrativos, estamos felizes por 

testemunhar a vitória intelectual dos jovens que aqui se encontram, com um largo sorriso no rosto, ladeados por suas 

madrinhas e padrinhos, pelos familiares e amigos... pelas namoradas e namorados. 

O ano termina e vivemos dias festivos. A Reitoria se veste de luzes e se torna palco de uma série de apresentações de 

reisados e corais, que traduzem o espírito do Natal. Esta é uma quadra que retempera nossos bons sentimentos e o 

nosso anseio de, inspirados pelos ensinamentos cristãos, construirmos um mundo melhor. Externo, a todos os 

presentes, os votos de um Natal feliz, cumulado de bênçãos e de abundantes realizações no Ano Novo.  

Aos concludentes, transmito efusivas congratulações pela conquista do título universitário. Recebam o diploma, pelo 

qual tanto perseveraram, e orgulhem-se dele, porque o diploma da UFC, posso garantir, vai carregado de grande 

prestígio. Queiram, ao longo de sua carreira, honrá-lo com o exercício da ética profissional e com uma visão social que 

alargará o seu perfil de cidadãos.  

Vocês são os construtores de um novo Brasil, que queremos mais próspero, sobretudo mais justo, mais afeito a uma 

cultura da paz e da solidariedade, despido de preconceitos, e livre do cancro da corrupção que corrói as entranhas da 

sociedade. Nós, da Universidade, confiamos em vocês. Por isso, lhes conferimos o nosso diploma. 


