Discurso Posse Nova Equipe

Boa Tarde a todos

Como numa natural sequência da solenidade em que assumi o
cargo de Reitora, quero – após dar posse – apresentar as boas vindas aos
que igualmente assumem como novos componentes da equipe.

E se saúdo os novos, com grande alegria dirijo um cumprimento aos
que, já fazendo parte da equipe anterior, prosseguem no trabalho de
servir, como auxiliares da Reitora da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte.

Aos que, tendo cumprido com grandeza, desprendimento e
competência funções que agora outros passam a ocupar – Pró-Reitores,
Secretários, Ouvidora, Superintendentes – servidores com quem tive a
honra de conviver como Vice-Reitora, um agradecimento especial.

A seleção de nomes para compor uma equipe com os grandes
compromissos institucionais que temos deve orientar-se,
necessariamente, por um critério em que responsabilidade acadêmica,
competência e lealdade somam-se, num todo. Porém, levará em conta
igualmente um quarto componente que ajuda a delinear o perfil de cada
administração: a afinidade pessoal que cada dirigente desenvolve com
seus auxiliares.

Por isso, desejaria ainda registrar como figura de essencial
importância em nossa equipe, o nome da Vice-Reitora Fátima Ximenes, a
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quem também cumprimento. Eleita comigo para coordenar nossas ações
administrativas nestes quatro anos, será a auxiliar mais direta e presença
da Reitora nas eventuais ausências.

A UFRN cresce, tenho repetido sempre que a ocasião se apresenta,
na medida em que consolida a sua política de desenvolvimento
institucional, inova métodos e expande suas atividades-fim com qualidade
acadêmica.

E, claro, na medida em que justifique esta verdade aparentemente
óbvia: o uso cotidiano da força do coletivo. Sem o apoio das várias
instâncias que a compõem, sem a ação solidária de docentes, servidores
técnico-administrativos, estudantes – irmanados na busca de atingir um
objetivo comum, o seu crescimento fica comprometido.

Se perseguimos objetivos como inclusão social, interiorização,
internacionalização, o desenvolvimento regional e uma interação com
sociedade e governos e a valorização das artes e da cultura, só poderemos
alcançá-los – insisto – trabalhando integrados em cada unidade e no
conjunto delas, num diálogo fundado na democracia.

Todos já sabem que não poderemos nos afastar dos programas
estruturantes que serão como o próprio oxigênio do nosso corpo
institucional.

E quando dou ênfase a essa questão é por estar convicta de que –
nos múltiplos e variados aspectos com que haveremos de lidar – o nosso
compromisso passa necessariamente: pela Expansão acadêmica com
qualidade; pela busca de consolidar uma Universidade Cidadã; pela
implementação de um Desenvolvimento estratégico; pela atenção
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permanente às questões do Meio Ambiente, da Qualidade de Vida e da
Infraestrutura e, pela necessidade cotidiana de Modernização da Gestão.

Por isso, ao dar posse aos membros que compõem a nossa equipe,
tenho a expectativa de que somaremos nossos esforços, visando a
responder de forma positiva às expectativas de quantos, na comunidade,
se empenharam para que viéssemos a substituir o Reitor José Ivonildo do
Rego.

Trata-se de uma missão que concentra em igual proporção a
responsabilidade de manter e expandir. Manter o já conquistado pela luta
de que todos participamos, nos recém-concluídos mandatos do Reitor
Ivonildo, que significa muito. Expandir – por meio da nossa própria
capacidade de trabalhar com criatividade e responsabilidade social – uma
instituição cujo compromisso com o futuro se mede a desafios; cuja
atitude do presente é trabalhar com assumida disposição de realizar; cujo
respeito ao passado é a justificativa de que podemos ousar, avançar e
inovar ainda mais.

Assim sendo, convido a todos a transformar suas rotinas de trabalho
em momentos que encherão de honra e respeito suas biografias
profissionais.
Para que nos orgulhemos de haver contribuído para consolidar uma
universidade que também orgulhará os que virão.

Muito obrigado e bom trabalho a todos.

ANGELA MARIA PAIVA CRUZ
Reitora
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