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Magnífica Reitora, professora Dra. Márcia Abrahão Moura
Ilustríssimos Srs. Decanos
Ilustríssimos Srs. Diretores de Unidades
Ilustríssimos(as) professores e professoras componentes de exímios Colegiados de
Cursos de Graduação e de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências da Saúde
Caros alunos e alunas, servidores técnicos administrativos, terceirizados e estagiários
Excelentíssimas autoridades aqui presentes
Ilustríssimo professor Dr. Laudimar Alves de Oliveira
Diletos amigos e parentes.
Muito boa dia a todos e todas.

Inicialmente agradeço a presença de todos os senhores e senhoras a este solene ato de
posse da Direção da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília.
Neste importante momento, no qual congregamos autoridades e membros da
Universidade de Brasília, como também autoridades e membros da sociedade civildo
Distrito Federal, expresso, em nome da Direção da Faculdade de Ciências da Saúde,
agora formalmente instituída, nossos sinceros agradecimentos.
É com alegria e honra que assumo a função de vice-diretora da Faculdade de Ciências da
Saúde da Universidade de Brasília.
Agradeço à comunidade da FS a confiança em depositar em nossas mãos tão importante
tarefa: a condução de uma unidade acadêmica em pleno e constante processo de
crescimento e fortalecimento.
Sei que não se trata de uma fácil tarefa, no entanto, coloquei meu nome junto ao
professor Laudimar Alves de Oliveira à disposição da comunidade da FS, mesmo
sabendo do tamanho do desafio.

Sim. É uma árdua tarefa! Contudo, sei que neste processo poderemos contar com
inúmeras pessoas dos diferentes segmentos desta comunidade, e também externa, que
compartilham do mesmo ideal: Fortalecer a FS para avançar!
E assim pensando, assumo esta enorme responsabilidade. Responsabilidade esta que
repousa no fato de desejar responder da melhor forma possível às expectativas
provenientes tanto da comunidade interna, quanto da externa, relativas a sociedade que
sustenta com seus pesados impostos esta instituição.
Mantendo meu compromisso de sempre, continuarei respeitando os posicionamentos, a
autonomia, o protagonismo e a plural diversidade de nossa Universidade, de nossa FS,
pois estes são elementos que certamente fundamentam a consolidação do processo da
democracia.
Sempre me esforçarei para fundamentar minhas ações e decisões na ética, na
imparcialidade, na impessoalidade, no equilíbrio, na moderação e na retidão.
Com o apoio da comunidade fomos eleitos para a condução desta Unidade para o
período de quatro anos. Isto significa que vocês depositaram confiança em nós,
atribuindo-nos a função de Gestores desta Unidade Acadêmica. Este apoio recebido, em
processo eleitoral, apresenta-se como um fato concreto, trazendo-nos até aqui hoje.
Que o nosso compromisso vá além das propostas apresentadas durante a campanha e
nos permita fortalecer a FS, apta a responder à sociedade, ofertando-se um ensino de
graduação e de pós-graduação de qualidade, ações e atividades extensionistas que
viabilizem a relação transformadora entre universidade e sociedade, e a pesquisa de
elevado padrão, com impacto nacional e internacional, para assim promovermos uma
sociedade mais justa, mais equilibrada, mais humana, com importantes avanços e
contribuições para a educação brasileira e o Sistema Único de Saúde.
Agora, eis que se inicia uma nova gestão. Tendo sido eleitos em um processo
democrático, espero, ao lado do professor Laudimar Alves de Oliveira, contribuir para o
crescimento e fortalecimento da FS. Neste exercício, temos como norte a proposta de
gestão que apresentamos e debatemos com nossa comunidade e a ela me dedicarei com
afinco e determinação.
Ao assumir a gestão de uma instituição de ensino acadêmico estou consciente das
responsabilidades atreladas; sei da importância de identificar e analisar as questões
sociais e educacionais de cada momento histórico, tendo em vista o exercício da missão
de nossa universidade. Todos nós sabemos que a educação é a base para o progresso
de uma sociedade.
Assim, vivamos e lutemos para fortalecer a FS, uma Unidade Acadêmica propositiva e
engajada no Distrito Federal, no Entorno, na região Centro-Oeste, no contexto nacional e
internacional.

Assumo este novo compromisso em minha carreira acadêmica na certeza de que estou
cumprindo meu papel como servidora da educação há mais de 20 anos na UnB. Tenho a
certeza de que estando todos juntos, continuaremos a fazer da FS um espaço de
excelência, mostrando à sociedade o que somos e podemos.
Estamos colhendo os frutos já plantados por todos os gestores da FS, e me dirijo neste
momento às professoras Maria Fátima e Karin, que nos antecederam, com o firme
compromisso de conduzir os destinos da FS com lisura, obstinação e acima de tudo com
muito carinho.
Que nos próximos quatro anos prossigamos juntos na missão de manter a excelência de
nossa Faculdade de Ciências da Saúde!
Muito Obrigada!
Maria Cristina Soares Rodrigues
Vice-Diretora
Universidade de Brasília
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