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PROPOSTA
Leia os textos a seguir, os quais poderão servir de base para a produção de
sua redação.
TEXTO 1
ÍCARO MOREIRA

E

JESUALDO FARIAS

Princípios
Os princípios que Jesualdo e eu defendemos a seguir são aqueles que a UFC pode assumir,
enriquecendo-se sem, no entanto, se descaracterizar nem se alhear das realidades do seu
tempo.
Defendemos uma Universidade de valores. Autônoma, pública, gratuita e de qualidade.
[...]
Defendemos uma Universidade inovadora, que aceite o risco de ser ousada,
transmitindo aos estudantes uma mensagem de insatisfação como princípio basilar para o
avanço do saber. [...]
Postulamos o princípio do desenvolvimento como conceito, sobretudo orientado
em termos qualitativos. [...]
Afirmamos a relevância do princípio da autonomia. Uma Universidade autônoma não
se esgota no plano administrativo e financeiro. [...]
Defendemos o princípio da cooperação e da inserção da Universidade no cenário
internacional. [...]
Afirmamos o princípio da tolerância como fundamento de uma vivência universitária
plenamente assumida. [...]
TEXTO 2
“A UFC

ESTÁ VIVÍSSIMA”

Modernização da gestão. É sobre esse eixo que se apóia o plano de ação dos professores
Ícaro Moreira e Jesualdo Farias, eleitos com 76% dos votos ponderados, no último dia 28 de
março, como reitor e vice-reitor da UFC, respectivamente. À comunidade universitária eles
prometem uma gestão mais acadêmica e menos política, com descentralização das ações e
foco no planejamento, enquanto aguardam a confirmação do resultado da consulta eleitoral
pelo presidente Lula. Só após esse trâmite é que será marcada a data da posse.
[...]
Os próximos gestores também prometem fazer a UFC mostrar mais a sua cara,
ampliando o conceito de extensão e investindo nas políticas de marketing institucional. A
meta é transformar a Universidade na melhor do Nordeste, contrariando o discurso do
sucateamento que prega a morte da Instituição em artigos de jornal. “A UFC está vivíssima,
mais do que nunca”, lembra o futuro reitor, Ícaro Moreira.
Universidade pública. Ano VII, n. 36, março/abril/2007, p. 7.

TEXTO 3
AGORA,

A BRIGA É PELA EXCELÊNCIA

O cenário alimenta otimismo. A nova administração da Universidade Federal do Ceará
encontra ambiente favorável à deflagração do projeto apresentado pelos professores
Ícaro Moreira e Jesualdo Farias, durante o processo sucessório, e amplamente aprovado
pela comunidade universitária.
[...] O propósito do Prof. Ícaro Moreira é inaugurar uma nova fase da Universidade,
fazendo-a atuar de forma mais “agressiva” na sociedade.
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[...] Para começar, em recente encontro com coordenadores de cursos de graduação,
Ícaro Moreira fez a seguinte indagação: o que está faltando para que seu curso se torne
excelente? Os coordenadores terão que apresentar resposta formal e minuciosa.
Na nova gestão, todos vão brigar pela excelência.
Jornal da UFC. Ano 4, n. 15, agosto/2007, p. 2.

TEXTO 4
PORTAS

ABERTAS PARA A COMUNIDADE

Ponderado, [Jesualdo Farias] começa a entrevista deixando claro que está reitor
em exercício e espera nomeação do presidente da República para a sua permanência
no cargo, que assumiu com a morte do professor Ícaro Moreira, em 17 de abril, aos
55 anos. É enfático ao dizer que a comunidade universitária está em um período de
transição devido ao trauma que sofreu há pouco mais de um mês. No entanto os
projetos continuam sendo encaminhados e a instituição não parou. “Estou no
exercício das funções. O que foi projetado não será mudado”.
O professor Jesualdo não consegue esconder a sua ligação afetiva e acadêmica
com o reitor anterior. Além de reiterar sucessivas vezes que os projetos
encaminhados foram estruturados e pensados pelo professor Ícaro e equipe, Jesualdo
se emociona ao falar do convite de fazer parte da chapa que estaria à frente da
instituição até 2011, dos projetos e das decisões nestes últimos meses. “Ele (Ícaro)
era uma pessoa incansável. Começava a despachar pela manhã e à noite continuava
com o mesmo humor e disposição”.
Mas o companheiro de Ícaro, Jesualdo, que assumiu como vice-reitor em junho de
2007, tem a preocupação de manter o ritmo das atividades da instituição.
O Povo. 19 de maio de 2008, p. 6.

Ícaro Moreira e Jesualdo Farias, desde a época da campanha, sempre
deixaram

explícito

para

estudantes,

professores

e

servidores

técnico-

administrativos o desejo de tornar a UFC uma universidade de referência no
Nordeste.
Imagine que o reitor em exercício, professor Jesualdo Farias, embora ainda
sentindo a dor da perda do seu parceiro de reitorado, solicitou a você,
jornalista da Universidade Federal do Ceará, a produção de uma carta aberta
na qual ele corrobora os compromissos assumidos em campanha.
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 Redija uma carta aberta, a ser enviada a toda a comunidade

universitária, na qual o reitor reitera algumas promessas
assumidas pelo professor Ícaro e por ele e se compromete a
dar

continuidade

ao

trabalho

que

os

dois

vinham

desenvolvendo com o objetivo de consolidar a excelência da
Universidade Federal do Ceará.
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