Caros estudantes
Todas as grandes universidades do mundo combinam
tradição e mudança. A UFPE também. No momento
em que celebramos os 70 anos da instalação da
Universidade do Recife, temos orgulho em dizer que
somos o lugar onde a inovação se encontra com o
engajamento por um mundo socialmente mais justo.
Ao iniciar a graduação, vocês enchem a UFPE com
novas energias. Nosso compromisso é oferecer os
cursos mais qualificados. Por outro lado, a sociedade
espera que vocês exerçam o pensamento crítico e
produzam conhecimento - inclusive interagindo com
aqueles que pensam diferente de vocês.
Como uma instituição pública - mantida pelo povo
brasileiro -, uma de nossas principais tarefas é
proteger esse patrimônio para que, depois de nós,
outros possam se beneficiar dele. Você agora faz
parte dessa nossa trajetória.
É a partir das muitas trocas que estabeleceremos a
partir de agora que vamos, juntos, colaborar com a
construção de uma sociedade mais justa. Abarcando
as diferenças como possibilidades de crescimento.
Incorporando a tolerância e o respeito ao outro como
um padrão de comportamento. Permitir a convivência
de pessoas diferentes é uma das nossas maiores
riquezas. E a diversidade é uma das marcas da UFPE.

www.ufpe.br
Campus Recife
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 | Cidade Universitária | Recife-PE
CEP: 50670-901 | Fone PABX: 81 2126-8000
Centro Acadêmico de Vitória - CAV
Rua Alto do Reservatório, S/N | Bela Vista
Vitória de Santo Antão - PE| CEP: 55608-680
Fone: 81 3523-3351
Centro Acadêmico do Agreste - CAA
Rodovia BR-104, km 59 | Nova Caruaru
Caruaru - PE | CEP: 55002-970
Fone: 81 2126-7771

Sejam bem-vindos à nossa história.

Anísio Brasileiro e Florisbela Campos
Reitor e Vice-reitora da UFPE

Campus Vitória 2017

Localize seu curso no campus Vitória
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