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Neste capítulo, procuro situar a importância de um
estudo das experiências que se constituíram no ensino su-
perior no Ceará e que se tornaram verdadeiros processos
de aprendizagem, tanto na construção de uma possibilida-
de política como na execução da ideia de uma universida-
de estadual no Ceará. Neste caso, a instituição escolhida no
enfoque foi a Universidade Estadual do Ceará, criada pela
resolução n02 de 05 de março de 1975 do Conselho Diretor da
Fundação Educacional do Ceará (FUN;EDUCE),referendada
pelo Decreto nOn.233, de 10 de março domesmo ano. A FU-
NEDUCE seria o órgão mantenedor da nova instituição, que
contaria no ato com a incorpora~ão de oito instituições -
Faculdade de Veterinária do Ceará, Escola de Administração
do Ceará, Faculdade de Filosofia do Ceará (FAFICE),Escola
de Enfermagem São Vicente de Paulo, Conservatório de Mú-
sica Alberto Nepomuceno, Escola de Serviço Social, além da
Televisão Educativa Canais. Ao firmar-se como Universida-
de, transformou as Escolas, acima citadas; em seus primeiros
cursos de graduação aos quais outros, ao longo de sua histó-
ria seriam criados.

A UECE teve sua instalaçãoconcretizada somente em
1977. Neste período de dois anos.idirecionou seu âmbito de
abrangência à consolidação dos cursos que já existiam em
instituições privadas que mantinhamconvênio com o Esta-
do, ou daquelas que funcionavam como autarquias e já eram
mantidas pelo erário público do Estado, à época:
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• Area da Saúde: Enfermagem e Nutrição (criado nesse
mesmo ano);

• Área da Ciências e Tecnologia: Matemática, Física,
Química, Geografia;

• Área das Ciências Sociais - Administração, Serviço So-
cial e Pedagogia;

• Área das Ciências Humanas - Letras, Filosofia, Histó-
ria, Música, Instrumento-Piano e Estudos Sociais;

• Área da Saúde Animal: Medicina Veterinária .
•

É bom lembrar que as autarquias, segundo o direito ad-
ministrativo da época, se configuravam como uma entidade
de direito público, com personalidade jurídica e patrimônios
próprios, destinada à execução de atividades destacadas da
administraçã04ireta, ou seja, éa pessoa jurídica de direito
público, criada por lei é com capacidade de autoadministra-
ção, que visa ao desempenho de serviço público descentra-
lizado mediante controle administrativo. As autarquias só
podem ser criadas e extintas por meio de lei específica. As-
sim, para cada uma deve existir uma lei. Como a Autarquia
tem personalidade jurídica de direito público e presta serviço
público, terá os mesmos privilégios da administração direta.
Assim, as autarquias brasileiras nascem com os privilégios
administrativos da entidade estatal que as institui, auferindo
também as vantagens tributárias e as prerrogativas processu-
ais da Fazenda Pública-além dos que lhes forem outorgados
por lei especial; como necessário ao bom desempenho das
atribuições da Instituição.

Sua autonomia administrativa ocorre quando a autar-
qui a tem liberdade para gerir as suas atividades, por exem-
plo, a autarquia tem liberdade para contratar pessoas, mas
com concurso público e para contratar serviços, mas por li-
citação. Assimyautarquia não age por delegação e sim por
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direito próprio e com autoridade pública. Portanto, sendo
ela um prolongamento do poder público, deve executar ser-
viços próprios.

Na autonomia financeira, a autarquia tem verbas pró-
prias que, em regra, vem do orçamento, mas nada impede
que venha dos serviços por ela prestados, como é o caso de
uma autarquia de ensino, que pode cobrar mensalidade esco-
lar. O controle autárquico é a vigilância, orientação e corre-
ção que a entidade estatal exerce sobre os atos e a conduta
dos dirigentes de suas autarquias. Esse controle é restrito aos
atos da administração superior e limitado aos termos da lei
que o estabelece, para não suprimir a autonomia administra-
tiva dessas entidades.

Sendo assim, a Administração direta não poderá inter-
ferir no mérito dos seus atos, tendo que respeitar a autono-
mia que elas receberam ao serem Criadas. Portanto, as pró-
prias Autarquias respondem por obrigações, compromissos
e prejuízos que causarem a terceiros, por.consequência lógi-
ca da sua autonomia. Vários são os exemplos de autarquias
como federais, estaduais ou municipais. Podemos citar, IN-
CRA,IBAMA,UFC, INSS, ANATEL,ANVISA,etc.

" .

A primeira tentativa de criação da UECE

A criação da Universidade Estadual do Ceará foi uma
dessas ideias que, ainda no goverrioPlácido Castelo (1966-
1971),foi bater na Reitoria da Universidade Federal do Ceará,
solicitada a prestar à Secretaria de Educação do Estado e tam-
bém ao próprio Gabinete do Governador.assessoramento no
projeto de criação e instalação da primeira: universidade esta-
dual no Ceará. Então Reitor Agregado da UFC, Martins Filho
tomou-se de entusiasmo e assumiu de pronto a empreitada.
O relato que faz do episódio é significativo.
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Designado para executar essa tarefa, passei a coligir
a documentação referente a cada uma das autarquias
educacionais que iriam compor a instituição universi-
tária e a promover os necessários contatos com órgãos
vinculados ao empreendimento, na esfera estadual.

Como Coordenador do movimento, já então creden-
ciado pelo Governador, compareci perante o Conselho
Estadual de Educação e ali fiz um pronunciamento
bastante minucioso. A minha argumentação, segundo
observei, não causou um efeito positivo perante o Ple-
nário daquele Colegiado. Notei até mesmo que alguns
Senhores Conselheiros estavam tomando as minhas
palavras à guisa de idealismo, em virtude do trabalho
por mim realizado na esfera federal.

Não obstante, a.minha confiança na possibilidade de
concretízação, aideia não arrefeceu. Cheguei mesmo
a elaborar planos quanto à localização da nova Uni-
versidade.

Neste sentido, visitei o prédio da Cadeia Pública e bem
assim asinstalações da Estação João Felipe da RFFSA
que, no meu entender, poderiam ser transferidas para
Parangaba .,

Na minha concepção, o campus da Universidade Esta-
dualcomeçaría na Santa Casa de Misericórdia, onde
poderiam funcionar os Cursos de Ciências da Saúde,
notadaménte Enfermagem e Nutrição.

. .

No prédio da Cadeia Pública, hoje ocupado pela
EMCETUR, seriam instalados a Reitoria e Orgão da Ad-
ministração Superior da Instituição, bem como vários
cursos do Centro de Estudos Sociais Aplicados, ou seja
- Administração, Serviço Social e outros.

Os cursos de Pedagogia, concentrados na Faculdade
de Educação, deveriam ocupar uma parte da Estação
Ioão Felipe, cuja área daria também espaço suficiente
para os Cursos de Humanidades, Ciências e Tecnologia
e também uma Vila Olímpica.
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o plano seria naturalmente executado a curto, médio
e longo prazos. Ainda hoje, decorridos já tantos anos,
estou convencido de que, o que foipor mim esboçado
naquela época, seria perfeitamente exequível.

É de importância acentuar que estávamos na vigência
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961,que
possibilitava a criação de uma Universidade, pela
"reunião, sob administração comum,' de cinco ou
mais estabelecimentos de ensino superior". Nesse
regime, tudo seria bastante simples, uma vez que
o Estado já contava com quatro autarquias educa-
cionais, necessitando apenas incorporar mais um
estabelecimento de ensino superior a ser escolhido
entre as Escolas ou Faculdades particulares, sediadas
em Fortaleza.

Lamentavelmente comecei a observar que o governador
Plácido Castelo já não mais manifestava seu entusias-
mo, que representava a tônica nas-nossas conversações
anteriores.

Esse arrefecimento deve ter sido resultado do fato
de políticos influentes da Zona Sul do Ceará estarem
convencidos de que eu iria candídatar-rne a Deputado
Federal. Desse modo, exercendo liderança na criação
de mais uma universidade, poderia contar com grande
apoio no Cariri, com prejuízo para as pretensões de
reeleição de alguns parlamentares daquela região.

O governador Plácido Castelo deve ter acolhido, pelo
menos em parte, aquela versão: das minhas pretensões
de natureza política.·

Por isso, o movimento pró-criação da Universidade
Estadual, que eu já considerava vitorioso, ficou confi-
nado ao plano das ideias. Foi uma pena, pois que o meu
amigo governador Plácido Aderaldo Castelo perdeu a
excelente oportunidade. de assinalar, com o marco in-
delével da criação de uma Universidade, a sua passagem
no posto mais altoda Administração Estadual.
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A FUNEDUCE e a criação da UECE

o ideário de criação de uma universidade estadual só
se concretizaria no governo de César Cals, que sucedeu a Plá-
cido Castelo, assumindo o governo, em 15de março de 1971.A
ainda recente e frustrada tentativa de criação de uma Univer-
sidade Estadual, encabeça da por Martins Filho, não aplacara.
definitivamente o entusiasmo daqueles que acreditavam pro-
fundamente na viabilidade do empreendimento. Era apenas
uma questão de oportunidade, e esta surgiria com o novo
governo. O depoimento do professor João Teófilo Pierre, tes-
temunha dos acontecimentos, reproduz com rara fidelidade
o sentimento que movia os defensores de uma instituição de
ensino superior do Estado.

. : .

No limiar dosanos setenta, descortina-se uma verdadei-
ra revolução'educacíonal, colocando o Estado do Ceará
numa perspectiva completamente inovadora por defi-
nir a opção política do Governo e das elites intelectuais
pela criação de uma universidade. Foi o primeiro passo
para 'a ímplemenração de nosso sistema de ensino
superior. Definiam-se, então, as condições necessárias
à obietivação de uma universidade a ser mantida pelo
Tesouro Estadual, os graus e passos requeridos para
fazê-ia aprovada pelo Ministério da Educação, a quali-
dadeprogramática de suas ações futuras.

Prim:eira constatação capital: a magnitude do ernpre-
endímento, face ao qual não deveria esmorecer ao
ânimo dó grupo envolvido com esse desiderato. O Ceará
contava.naqueles idos, com uma universidade federal,
aliada.'desde sua primeira hora, com os projetos de
desenvolvimento do Estado e de promoção de nossa
gente. Havia, ainda, algumas escolas de ensino superior,
isoladas e particulares, todas enfrentando dificuldades
de manutenção e de satisfação dos requisitos postos

. pelo MEC.
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Segundo dado essencial: a criação de uma universidade
estadual exigia, então, em virtude dos meios financei-
ros disponíveis e das incertezas que grassavam entre
alguns grupos de intelectuais, que se operasse uma
verdadeira ruptura, para se assegurar um desejado salto
qualitativo no processo de educação superior estadual.
Somente uma ruptura com o comodismo a que nos
habituaram a existência de algumas escolas de nível
superior e nossa submissão a padrões educacionais,
marcados pela tradição de práticas pouco inovadoras,
poderia assegurar a integração de uma universidade
estadual em uma realidade nova, fator de progresso e de
desenvolvimento social, político, econômico e cultural.

As contradições fundamentais vistas por alguns des-
crentes, de outro lado pareceram ao grupo de trabalho,
encarregado de planejar e viabilizar a criação de uma
universidade estadual, nada mais do que determinantes
de sua objetividade, viabilidade ~ necessidade. Não havia
para os educadores e profissionais liberais envolvidos
com o projeto de criação da universidade estadual, nada
mais do que conflitos secundários, passíveis de serem
vencidos pela pertinência da vontade política do Go-
verno do Estado e daquele corajoso grupo de trabalho.

É preciso enfatizar as contradições e dificuldades que
estavam na base do projeto de criação de uma universi-
dade estadual, que eram-tantas no início da década de
setenta, para que possamos, hoje, avaliar a importância
daquele ato de fé do grupo de intelectuais e políticos
que arrostaram todos os percalços para dar concretude
à sonhada instituição de ensino superior, pedra ma-
tricial do atual sistema educacional universitário do
Estado do Ceará.

Os planos, sonhos, programas, projetos e utopias,
que antecederam a criação da primeira universidade
estadual, ganharam consistência e impulso com a pu-
blicação do Decreto EstadualNo. '10.625, de 14 de maio
de 1973,que instituiu o Grupo de Trabalho encarregado
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de elaborar a justificativa de criação da universidade a
ser mantida pelo Governo do Estado. Este Decreto foi
assinado pelo governador César Cals. Por uma questão
de justiça, cabe lembrar a inestimável contribuição
de Elno Quinderé Moura, cujas ponderações sobre a
conveniência de o Estado bancar a criação de sua uni-
versidade pesaram muito nas mentes de muitos líderes
políticos e empresariais, e, principalmente, junto ao
governador César Cals.

Em 18de outubro do mesmo ano, com a Lei nº 9.753, o
governador César Cals, cria.a Fundação Educacional do Ceará
- FUNEDUCE, queseria a instituição mantenedora da futura
Universidade EStadual do Ceará; Em 18 de maio de 1974, a
educadora Maria Antoríieta Cals de Oliveira, irmã do gover-
nador, é nomeada presidente da FUNEDUCE, com mandato
de quatro anos. ' .

O Grupo de Trabalho foi logo instalado e, nos meses
que se seguiram,: elaborou um circunstanciado relatório de-
monstrando à sociedade a viabilidade, necessidade e oportu-
nidade de criação dauniversidade estadual. Ao fim dos traba-
lhos, o GT apresentou-seu relatório, documento que contou
com as contribuições decisivas de Iérson Braga Vieira da Fon-
seca, Silvio Braz Peixoto da Silva, Tereza Maria Carvalho Lei-
te, Rosa Maria Fittermán e da própria Maria Antonieta Cals,

Respaldado-pelo Governador do Estado, no dia 5 de
março de 1975 o Conselho Diretor da FUNEDUCE aprovou,
com base na Lei nº 9.753, de outubro de 1973, a Resolução
de criação da Universidade Estadual do Ceará, transcrita a
seguir.

RESOLlJÇÃON° 02/75, de 05 de março de 1975
Cria' a Universidade Estadual do Ceará e dá outras
providências -.
O Conselho Diretor da Fundação Educacional do Estado
do Ceará, tendo em vista o disposto no art. 2° e § 2° do
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art. 7°, da Lei n? 9.753, de 18 de outubro de 1973, e no
uso da atribuição que lhe confere o art.rz, item III, do
seu próprio Estatuto,
RESOLVE:
Art. 1° - É criada a Universidade Estadual do Ceará, a
ser mantida pela Fundação Educacional do Estado do
Ceará, nos termos da Lei n? 9.753, de 18de outubro de
1973, e do próprio Estatuto desta Instituição.
Art. 2° - Fica aprovado o Estatuto da Universidade
Estadual do Ceará, que a esta acompanha, sujeito à
aprovação do Governador do Estado e, posteriormente,
do Conselho Federal de Educação.
Art. 3° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Estado, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões do Conselho Diretor da Fundação
Educacional do Estado do Ceará, em Fortaleza, 05 de
março de 1975.
Maria Antonieta Cals de Oliveira
Presidente

o apoio político do governadorCésar Cals foi funda-
mental para a criação da Universidade Estadual do Ceará.
Assediado constantemente pelos diretores das escolas esta-
duais em busca de recursos, César Cals abraçou a ideia de
criação de uma instituição estadual de ensino superior. César
Cals cobrou do Grupo de Trabalho; por ele instituído, uma
proposta factível em torno de umafederação de escolas ou
de uma universidade, segundo lembra. Maria Antonieta CaIs.
Vingou a segunda opção, inclusive com o apoio das direções
das escolas que seriam incorporadas ànova instituição.

AResolução do Conselho Diretor da FUNEDUCE, crian-
do a Universidade Estadual do Ceará" fOI homologada pelo
governador César Cals mediante o Decreto N° 11.233, de 10 de
março de 1975.
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No dia 14de março de 1975,o Conselho Diretor aprovou
a Resolução N° 03, que "incorpora os Estabelecimentos de
Ensino Superior que indica e dá outras providências", tudo
com base na Lei N° 9.753, nesse documento citada várias ve-
zes. O apoio das direções das escolas incorporadas fica claro .
no preâmbulo da Resolução, quando diz: "I...] tendo em vis-
ta o assentimento manifestado por escrito pela Direção das
respectivas Entidades interessadas". Ficaram, então, incorpo-
radas à Universidade Estadual do Ceará a Escola de Serviço
Social de Fortaleza" a Escola de Enfermagem São Vicente de
Paulo e o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, ins-
tituições particulares que se juntaram às instituições manti-
das pelo Estado 'para dar.início à UECE.

A incorporação da Faculdade de Filosofia Dom Aure-
liano Matos, autarquia educacional fundada em 6 de janeiro
de 1967,com sede em Limoeiro do Norte, foi prejudicada por
força do artigo 15da Resolução N° 29/74 do Conselho Federal
de Educação. A autarquía passou, então, à condição de esta-
belecimento isolado, de ensino superior, integrante da estru-
tura da FUNEDUCEi

Nesse mesmo ano, a FUNEDUCE apresentou ao Con-
selho Federal de Edu~ação o pedido de reconhecimento da
Universidade Estadual do Ceará, cujo processo superficial-
mente analisado pela Assessoria Técnica fora devolvido para
uma ampla e necessária reformulação, tudo de acordo com a
nova sistemática do Conselho. O Governo César Cals chegava
ao fim e Maria Antonieta Cals, cumprido o propósito que a
levara à Presidência da FUNEDUCE - a criação da UECE -,
afastou-se do cargo. o trabalho ficaria, então, a cargo de uma
nova gestão.
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Reconhecimento e instalação

A escolha do novo presidente da FUNEDUCE, a quem
caberia encaminhar os processos de reconhecimento e insta-
lação da Universidade Estadual do Ceará recairia sobre o go-
verno de Adauto Bezerra (1975- 1978)que nomearia o profes-
sor Antonio Martins Filho, fundador da Universidade Federal
e considerado o primeiro articulador do projeto;

Ao assumir a presidência da FUNEDUCE, Martins Filho
constatou que os recursos então disponíveis não atendiam
ao montante de encargos de custeio das quatro autarquias
estaduais e três escolas particulares encampadas pela Fun-
dação, com base na lei que a instituiu. Acrescente-se que a
TV Educativa, também vinculada à instituição, se encontra-
va em situação ainda mais difícil do que as próprias escolas.
Com efeito, a presidência da FUNEDUCE teria de promover
gestões para, em curto prazo, fortalecer a situação financeira
da instituição e, principalmente, sanar o desequilíbrio orça-
mentário verificado em relação à TVE,cujos compromissos
se avolumavam, sem o correspondente.suporte de recursos
para o atendimento dos gastos, alguns írreversíveis, que teria
de realizar. Tornou-se imperativo darinício a uma política
de captação de recursos de diferentes procedências, notada-
mente a Caixa Econômica Federal, a Presidência do Banco
do Brasil, o Conselho Federal de Cultura ,e outros órgãos do
Governo da União. Os seis primeiros meses do ano de 1976fo-
ram quase que totalmente reservados a esse trabalho de sane-
amento das finanças da FUNEDUCE, tarefa que não contou
com a colaboração esperada dos órgãos pagadores do Estado.

Como se não bastassem os problemas de ordem or-
çamentária da FUNEDUCE, chegou ao conhecimento de
Martins Filho que havia sido admitida a possibilidade de
encampação da Faculdade de MedicinaVeterinária pela Uni-
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versidade Federal do Ceará. O assunto estava sendo apreciado
pelo Governo do Estado e pelo Ministério da Educação e Cul-
tura, através do Departamento de Assuntos Universitários.

Sem perda de tempo, Martins Filho fez ver ao governa-
dor Adauto Bezerra que aquela operação não seria aconselhá-
vel, se efetivamente se pretendia a criação da Universidade
Estadual. Como argumento decisivo, mencionou o prejuízo
que acarretaria para o Estado a transferência ao patrimônio
da UFC não só das instalações da Faculdade de Medicina Vete-
rinária, mas, principalmente, de uma área de 103 hectares, em
que estava instalada, situada no bairro Itaperi. A área, ponde-
rou Martins Filho, poderia perfeitamente se transformar no
campus da Universidade Estadual, tendo em vista a sua exten-
são e o seu fácilac~sso para a comunidade universitária. Os
argumentos foram imediatamente acolhidos pelo governador
Adauto Bezerra, que logo desistiu da ideia da transferência
para a UFC da Faculdade de Medicina Veterinária.

Outra providência relevante da presidência da FUNE-
DUCE durante o ano de 1976, foi a preparação do processo
de reconhecimento da-Universidade Estadual do Ceará, a
ser encaminhado ao Conselho Federal de Educação. A tarefa
contou com a colaboração do professor [érson Braga Vieira
da Fonseca, da Faculdade de Filosofia do Ceará, que já havia
orientado a elaboração do primeiro processo apresentado ao
Conselho Federal de Educação e que retomou à FUNEDUCE
para ser reformulado e completado. Martins Filho solicitou
e obteve, o apoio do professor Edson Machado de Souza, Di-
retor do Departamento de Assuntos Universitários do MEC,
que designou o professor Antonio Gomes Pereira, também
integrante do corpo docente da Faculdade de Filosofia do Ce-
ará, para fazer a avaliação dos recursos humanos disponíveis
pela FUNEDUCE, quanto à questão do corpo docente para
os vários Centros, bem como para a revisão de programas e
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adoção de metodologias e sistemas a serem introduzidos na
estrutura do novo Instituto da Universidade.

Visitas sucessivas foram feitas pelo professor Gomes
Pereira à sede da FUNEDUCE, notadamente nos meses de ju-
lho a setembro de 1976,onde realizava encontros, simpósios
e seminários, tendo em vista a elaboração de um processo de
reconhecimento da UECE, já em consonância com a orienta-
ção do Governo, de modo a ser bem acolhido pelo Conselho
Federal de Educação.

O tombamento do acervo bibliográfico da Universida-
de Estadual foi outro processo que mereceu a atenção pesso-
al de Martins Filho. Para a constituição da Biblioteca Central,
seria necessário um acervo de, no mínimo, 25 mil títulos, ex-
cluídos revistas e outros periódicos especializados. Os dados
coligidos nas várias bibliotecas setoriais apresentavam um
total de, aproximadamente, 18mil títulos. Para o cumprimen-
to da exigência, foi providencial a ajuda do Departamento de
Assuntos Universitários do MEC, que concedeu à FUNEDUCE
a importância de 1,5 milhão de cruzeiros. Com esse recurso,
foi possível atingir-se um total de i6.874 títulos, correspon-
dente a um número superior a 32 milvoltimes e mais um
acervo de periódicos, totalizando i.oioríiulos. A Biblioteca
Central foi instalada e todas as bibliotecas setoriais dos Cen-
tros providas de novos elementos: bibliográficos, móveis,
utensílios e equipamentos, em quantidade suficiente ao seu
normal funcionamento.

Quanto aos recursos humanos disponíveis, fundamen-
tal item para o processo de reconhecimento de uma univer-

. , . .

sidade, a equipe da FUNEDUCE conseguiu reunir mais de
100 processos de Indicação de Professor, os quaís, antes de
serem remetidos para Brasília, foram rigorosamente exami-
nados pelo professor Martins Filho, Supridas as deficiências
e corrigidas as falhas, esses processos foram rapidamente
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.iprovados pelo Conselho Federal de Educação. Com essa
pr vicl ncia, a capacidade docente da Universidade Estadual
li u demonstrada, pois que havia, para cada disciplina dos
vários cursos em funcionamento, pelo menos um professor
I galmente habilitado para responderporsua titularidade.

Depois de dez meses na Presidência da FUNEDUCE,
Martins Filho finalmente conseguiu reunir toda a documen-
tação que iria fundamentar o processo de reconhecimento
da Universidade Estadual-do Ceará, perante o Egrégio Conse-
lho Federal de Educação. O memorial e toda a documentação
que o instruiu foram encaminhados no dia 2 de outubro de
1976, constituindo o processo N° 4.421/76, do Conselho Fede-
ral de Educação, 'despachado para a Assessoria Técnica, onde
iria permanecer junto com mais dez outros processos de cria-
ção e reconhecimentode universidades, cuja tramitação nem
mesmo chegara a ser iniciada.

Foi quando surgiu mais um obstáculo, com a anuncia-
da expedição de um Aviso do Ministro da Educação e Cul-
tura, solicitando ao Presidente do CFE, entre outras provi-
dências, ade sustar o andamento de processos relativos à
criação ou reconhecimento de novas universidades. Não é
de estranhar a surpresa que a medida provocou, pois se a
UECE fosse por-ela atingida, estaria irremediavelmente com-
prometido todo o esforço feito no sentido do rápido reco-
nhecimento da Universidade .. '

Valeu-se Martins Filho do argumento, junto ao Presi-
dente do Conselho, padre José Vieira de Vasconcelos, de que
o processo da UECE não poderia ser abrangido por aquela
providência restritiva, já que, em dezembro de 1975,a FUNE-
DUCE havia apresentado ao CFE o pedido de reconhecimen-
to da Universidade Estadual, que fora devolvido para refor-
mulação. Eis o relato do professor Martins Filho.
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Com a minha investidura na Presidência da FUNEDU-
CE, consegui recompor o pequeno Grupo de Trabalho
encarregado da montagem do processo.
Mercê de uma experiência de mais de dez anos como
membro do CFE,adotei o método que me pareceu mais
aconselhável na execução de trabalho dessa natureza,
ou seja, o exame a priori das principais peças dos autos,
de acordo com a jurisprudência e as normas especiais
baixadas pelo CFE e aplicáveis à matéria.

Para executar este objetivo solicitei a ajuda do De-
partamento de Assuntos Universitários, sendo pron-
tamente atendido pelo Professor Édson Machado
de Souza, Diretor-Geral, e, nesta qualidade, membro
nato do CFE.
A nova documentação apresentada.iportanto, estava
tão perfeita quanto possível, inclusive o Estatuto e
o Regimento Geral da UECE, ambos redigidos com a
audiência do meu prezado amigo, Prof. Pe. Francisco
Baptista da Luz, o sempre prestimoso e prestigiado Pe.
Luz, da Universidade Federal do Ceará.
Com tais argumentos, absolutamente verdadeiros, o
Senhor Presidente do CFE,Conselheiro Pe.Vasconcelos,
aquiesceu em mandar instruções à Assessoria do Cole-
grado, no sentido do exame e tramitação do processo
da UECE, desde que fosse determinada pelo ministro
Ney Braga a necessária prioridade.

Entendi-me diretamente com o ministro, reproduzindo,
num melhor estilo, toda a-argumentação já articulada
perante o CFE. '

Tornei-me quase insistente esó saí do Gabinete do
Titular da Pasta quando Sua Excelência houve por bem
exarar um despacho que, de certomodo.transfería para
a Presidência do Conselho a deliberação do atendimen-
to, ou não, da prioridade por mim solicitada.

Devo fazer justiça ao presidente Pe. Vasconcelos que,
em companhia do Diretor do DAU, demonstrou ao
ministro a procedência éveracídade dos argumentos
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por mim invocados, sendo tudo inteiramente ratificado
pelo Prof. Édson Machado de Souza.

Em tais condições, concordou o ministro Ney Braga em
completar o seu despacho, passando a fundamentá-lo
comas informações fornecidas pelo Departamento de
Assuntos Universitários.
Estavaconsequenternente vencido mais este obstá-
culo, graçasà compreensão do ministro Ney Amintas
de Barros Braga e da inestimável cooperação que me
prestaram os Conselheiros Édson Machado de Souza, e
Pe. José Víeira de Vasconcelos, aos quais expresso aqui
os mais efusívos agradecimentos, no meu próprio nome
e também 1)0 dos alunos e professores que integram a
Universidade Estadual do Ceará.

A partir dodespacho ministerial, o processo passou a
tramitar normalmente e, no dia 21 de outubro de 1976, foi
baixada portaria do presidente do CFE designando os pro-
fessores Marcellode Vasconcellos Coelho, da Universidade
Federal de Minas Gerais, Wilson Chagas de Araújo, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, e Ernesto Guilherme
Ahrens, da Universidade Federal de Santa Maria, para, sob a
presidência do primeiro, constituírem a Comissão Verificado-
ra das condíçõesm toco para o funcionamento da Universida-
de Estadual do Ceará ...

O Conselho Federal de Educação, reunido em sessão
plena, no dia 15:de dezembro de 1976, acolhendo o Processo
n? 4.362/76, originário da Câmara de Ensino Superior, 1° Gru-
po, delibero IIpor unanimidade aprovar o pedido de reconhe-
cimento da Universidade Estadual do Ceará, mantida pela
Fundação Educacional do Estado do Ceará (FUNEDUCE), e
em consequência, ainda, seus Estatutos e Regimento Geral
na forma como foram apresentados.

A notícia da aprovação do reconhecimento da UECE
teve grande repercussão e foi efusivamente recebida no
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Ceará. Ainda no calor do entusiasmo, a FUNEDUCE intensi-
ficou as providências para a instalação oficial e a gradativa
implantação da nova Universidade. Com base no decreto de
reestruturação do quadro de pessoal da FUNEDUCE, de 28 de
dezembro de 1976, pleiteado pelo reitor Martins Filho junto
ao governador Adauto Bezerra, foram nomeados pro-tempore,
no dia 3 de janeiro de 1977,os professores Júlio César do Mon-
te, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor do Centro
de Ciências Sociais Aplicadas; Luiz Moreira, para Diretor do
Centro de Humanidades; e Emmanuel Maiados Santos Lima,
para Diretor do Centro de Ciências da Saúde. Depois, foi tam-
bém nomeado o professor Caio Lóssio Botelho para o cargo
de Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia.

O Decreto Presidencial nº 79.172, de 26 de janeiro de
1977, concedeu o reconhecimento oficial à Universidade Es-
tadual do Ceará, passando, assim, a vigorar o Estatuto e o Re-
gimento Geral da UECE.Apartir de então, teve início a difícil
fase de implantação da nova sistemática, isto é, a instituição
do ciclo básico, a estruturação e funcionamento dos Centros,
a composição dos órgãos da Administração Superior da Uni-
versidade, o efetivo funcionamento da Reitoria, com os seus
departamentos e serviços previstos no Quadro de pessoal já
em vigor.

Depois de sucessivos entendimentos com o governa-
dor do Estado e com o titular da Secretaria da Educação, a
Universidade Estadual do Ceará foi solenemente instalada
em sessão realizada no Palácio da Abolição, no dia 10 de maio
de 1977.A UECE durante muito tempo foia única universida-
de estadual do Nordeste trilhando, a partir da anexação da
FAFIDAM- Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, em
1981,em Limoeiro do Norte, um process~ de interiorização
do ensino superior no Ceará, e COnta hoje com unidades em
Crateús, Quixadá, Itapipoca e Iguatu, Durante as décadas de



1980 e 1990, a UECE foi a grande semeadora na capital, quan-
to em suas unidades no interior do Estado, da formação de
professores em nível superior.

A distância d~sses fatos em relação aos que hoje tra-
balham e estudamna UECE e desconhecem a sua história,
nos fez, também, missionários na tarefa de apresentar uma,
das muitas histórias e memórias daquele tempo. Como frisou
Habsbawm:

A destruição do passado - ou melhor, dos mecanis-
mos sochisque vinculam nossa experiência pessoal
à da~ gerações passadas - é um dos fenômenos mais
característicos e lúgubres do final do século XX.Quase
todos osjovens de hoje crescem numa espécie de pre-
sente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o
passado público da época em que vivem. Por isso os
historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros
esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no
fim do segundo milênio. (HABSBAWM, 1995, p. 13).

Poderíamos completar que nestes dezesseis anos do
século XXI, o denominado presente contínuo está cada vez
mais presente na sociedade contemporânea. Certamente fru-
to, também, da' complexidade e intensidade de veículos de
comunicação que' bombardeiam a sociedade com informa-
ções e.notícias a todo instante, não havendo possibilidade de
escolha e posterior armazenarnento em nossa memória do
que seria importante em relação ao que poderia ser descarta-
do, entre o real e o virtual, o local e o global.

Atualmente a UECE, de acordo com o Ranking Univer-
sitário da Folha de São Paulo (RUF) de 2015, é considerada a
7ª melhor universidade estadual do Brasil, sendo a melhor
universidade estadual das regiões Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste. Por este mesmo ranking, é a 50ª melhor universidade
brasileira. Em 2013, foi a instituição de ensino superior do Es-
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tado melhor avaliada no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade). Além disso, os cursos de Administração,
Psicologia e Ciências Contábeis figuraram entre os melhores
do país.
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