
 E chegamos ao final de mais um ano, mas não de um ano como outro qualquer. Lutamos 
unidos e estamos aqui, às portas de 2021, cheios de renovadas expectativas de mais vida e de esperançosos 
sonhos.
 O fim deste ano marca o término de nossa gestão iniciada em 2013, quando começamos a 
desenhar um projeto de universidade mais participativa, inclusiva, diversa e plural.
 Neste controverso ano de 2020, pudemos perceber o forte engajamento de nossa comunidade 
universitária com as demandas sociais que surgiram. Estivemos ausentes de nossos locais físicos de 
trabalho, porém presentes na participação ativa em incontáveis projetos voltados ao enfrentamento da 
pandemia gerada pela Covid-19. Seremos para sempre gratos a todos e todas que colocaram seus saberes 
e conhecimentos a serviço de nossa sociedade. Vocês são a FURG honrando seu compromisso social!
 Não é fácil dizer adeus a 2020, tampouco a estes oito anos em que estivemos juntos à frente 
da reitoria da FURG, construindo essa universidade para todos e todas. 
 Mas já nos diz o poeta, fomos feitos para lembrar e sermos lembrados. As lembranças são 
memórias inscritas no coração a ferro e fogo. E nada, nada mesmo, poderá apagá-las. Nosso coração está 
grato e pleno. Fizemos muito pela FURG e por nossa comunidade, não temos dúvidas. Mas muito mais 
ainda pode e será feito. 
 Que possamos desfrutar de momentos felizes com quem amamos e que a alegria e a 
renovação sejam nossas parceiras inseparáveis no ano que ora vemos nascer.
  E que a esperança seja decretada como um artigo irrevogável em nossas vidas!

Danilo Giroldo 
vice-reitor

Cleuza Maria Sobral Dias
reitora

 Para isso fomos feitos:
 Para lembrar e ser lembrados 
  Vinicius de Moraes
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