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A

Presidente da ASPI‐UFF

inda sob o impacto da perda irreparável do bondoso amigo, desejamos externar nossos sentimentos, associando-me às justas homenagens que lhe vêm sendo
prestadas.
Falar de alguém, como o professor Joaquim, é lembrar
sua vida exemplar, que comoveu e comove quem teve a opor- Fundadores da ASPI, Reitoria, 1992
tunidade de conhecê-lo. De tantos ângulos de sua vida, construída e vivenciada em grande parte por todos os que com ele conviveram durante tantos anos, algo nos chamava a atenção: sua religiosidade, certamente explicando a serenidade com que encarava os desafios e encontrava soluções.
Conseguiu realizar tarefas difíceis e complexas, sempre discretamente, mas com grande maestria.
Suas marcantes realizações muito contribuíram para a construção da história de, pelo menos, duas grandes instituições: a UFF e o SENAC, tornando-o conhecido em diversas universidades brasileiras. Um
momento muito importante para a Universidade foi, sob a sua liderança, a implantação do Plano Nacional de Capacitação Docente (o PICD), pedra angular para a melhoria da qualificação de docentes, indispensável à renovação acadêmica, e que, exitoso aqui, na UFF, serviu de exemplo, levando-o a outras universidades para dar sua colaboração muito solicitada, então.
Na ASPI-UFF, que ajudou a fundar, exerceu várias funções, deixando-nos um grande legado, pois,
em sua gestão, como presidente, adquirimos nossa sede, da qual
tanto nos orgulhamos. Também foi um dos fundadores e presidente
de nossa Cooperativa e nosso representante no Conselho de Ensino e
Pesquisa de nossa Universidade, várias vezes reeleito, chegando a decano do Egrégio Conselho.
Da convivência com ele, gostávamos de vê-lo chamar sua querida
esposa, Delba, de “patroa”, algo que expressa a carinhosa convivência do casal, e ele chamado por ela de “filho“. O casal nos deu
um grande exemplo de vida familiar.
Implantação da Cooperat ASPISabemos de nossa condição de peregrinos aqui, na Terra, que não é
UFF, julho 1997
nossa morada definitiva. Com certeza, o nosso querido amigo está
no lugar reservado àqueles que souberam combater o “bom combate”, na expressão de São Paulo.
À amiga Delba: a força da fé será seu sustentáculo, na certeza de que Deus estará sempre presente
em sua vida.
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Editorial
Estamos muito tristes.
Partiu de nosso convívio, com certeza
para a Morada do Pai, uma pessoa muito
especial: o Professor Joaquim Cardoso
Lemos.
Com seu jeito suave, conquistou amigos por onde passou - e não foram poucos
esses lugares, nos quais emprestou sua
competência e dedicação.
Foi um dos entusiasmados fundadores
da ASPI-UFF, onde ocupou diversos cargos - de presidente, Conselheiro e presidente da Cooperativa (a Cooperat ASPIUFF).
A justa homenagem que lhe prestamos
neste número, que não é extra mas especial, reúne depoimentos de tantos que, no
cotidiano, de alguma forma, participaram
de sua vida, integraram seu “grupo de colegas”, privaram de sua amizade. Sua saudação sempre demonstrava o cuidado com
o outro:
- Tudo certinho?
- Tudo, Professor! Descanse em Paz!

JOAQUIM CARDOSO LEMOS

A

ntes de tudo, um amigo.
Falar sobre ele é fácil e desejo fazê-lo de forma
bastante simples.
Austero consigo, amável com todos; sempre alegre
e responsável; grande amigo dos amigos; grande amigo da
ASPI-UFF que ajudou a fundar.
Comigo, lembrava-se sempre de minha cidade e de
um amigo que lá deixou e que, por coincidência, com que
também trabalhei. Nunca esqueceu e, ao encontrar-me,
apresentava-me a todos e sempre como originária de Barra do Piraí, terra de seu amigo.
Procurou sempre incentivar e facilitar oportunidades para todos os que necessitavam e mereciam e que, por
vários motivos, o procuravam, seja como professor ou administrador na sua longa carreira de trabalho, na UFF e
fora dela.
Obrigada Professor!
Obrigada por ter tido a oportunidade de conhecê-lo
e merecer sua confiança.
Obrigada.
Dalva Regina P. Gonçalves
Profª. Aposentada da UFF

Do Conselho Fiscal da ASPI-UFF:

A

o professor Joaquim, que marcou sua
passagem pela ASPI e, particularmente

pelo Conselho Fiscal, desejamos que, hoje, certamente, na presença do Pai eterno, esteja intercedendo por
todos os aspianos, sua família e todos seus amigos.
O Conselho Fiscal deixa registrado VOTO DE
LOUVOR ao Professor Joaquim Cardoso Lemos,
pelos relevantes serviços prestados, enquanto presidente do Conselho.
Almoço de Confraternização,
setembro de 2014

14 de julho de 1992
Sede: Rua Passo da Pátria 19 – São Domingos
CEP 24210–240 – Niterói – RJ
Tel.: 2622–9199 e 2622–1675 (telefax)
E–mails: aspiuff@aspiuff.org.br ou
redacao@aspiuff.org.br
Site: www.aspiuff.org.br
Publicação da Coordenadoria de Comunicação e Marketing
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Recordações...

S

audades de meu querido Professor, Vice- Reitor e Coordenador Geral de Pesquisa e
Pós-Graduação! Apesar da tristeza de seu falecimento, tenho certeza do bom descanso
que está desfrutando, homem íntegro e profissional dedicado que foi! Que descanse em PAZ.
A toda família e, em especial à querida Professora Delba, meus sinceros sentimentos.
Prof. Jésus Alvarenga Bastos
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Professor Joaquim... sempre presente

m 12 de fevereiro de 1970 ingressei no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional, do antigo Estado do Rio de Janeiro, após aprovação em seleção de prova escrita e
psicotécnico. Era diretor da Divisão de Formação Profissional (DFP) o professor Joaquim Cardoso de Lemos.
No mesmo dia, a responsável pela Seção de Aprendizagem Comercial, professora Lúcia Brunnet, onde fui
lotada, em Niterói, disse-me que eu seria apresentada ao diretor da DFP.
Fomos da Rua Almirante Teffé, onde estava situada minha futura seção, para a Avenida Amaral Peixoto,
espaço da Administração Regional.
Entramos no andar da Administração Regional e nos dirigimos à DFP. Chegando nesse local, percebi um
senhor à frente de uma escrivaninha. Sorrindo, nos recebeu. D. Lúcia, imediatamente, comunicou que a pessoa
ao seu lado era a Prof.ª Maria Felisberta, aprovada na seleção pelo Serviço de Orientação Educacional e Psicologia, dirigida pela professora e psicóloga Miriam Garcia Nogueira. Hoje, sócia da ASPI-UFF.
Ele se levanta da cadeira e vem conversar comigo, dirigindo-me algumas perguntas a respeito de formação profissional, em nível médio.
No meu caso, a única experiência a respeito era a minha vivência docente nas “Escolas Normais” particulares de Niterói e a do Instituto de Educação Clélia Nanci, em São Gonçalo. Procurei responder exemplificando os aspectos positivos e negativos da minha observação.
Comemorando
os
Trabalhei
sete anos sob sua direção, sendo que, nos dois últimos anos, ele exercendo a Direção Regional
aniversariantes de
dojunho.
antigo
Estado do Rio de Janeiro.
2009.
Aprendi com o professor Joaquim a importância do diálogo entre os dirigentes e os dirigidos, o respeito
aos colegas professores, técnicos e administrativos, aos alunos, aos instrutores, ao ser humano, enfim.
Eu considerava impressionante, numa sociedade brasileira “tão discriminadora”, a sua atuação como diretor quando acontecia um caso de erro grave. Mesmo que tivesse que demitir o funcionário, sua postura era
pedagógica.
Em 1976, como consequência da fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, as instituições privadas seguiram o acontecido com as públicas estaduais, localizadas em Niterói. Fomos transferidos para a sede
regional, localizada no Rio de Janeiro, bairro de Copacabana.
Inicialmente, fui aproveitada na função técnica de didática, compondo a equipe pedagógica pertencente à
Divisão de Formação Profissional. Alguns meses depois, foi criada a Seção de Legislação Escolar, sendo convidada a assumi-la. Levei um susto porque as minhas vivências profissionais eram: magistério, orientação educacional e supervisão educacional.
Pensei naquele momento: “se não aceitar estarei demissionária”. Não dominava a legislação específica
sobre qualificação profissional, como também as exigências legais emitidas pelo Conselho Estadual de Educação em relação às instituições privadas.
Resolvi, no dia seguinte, antes do SENAC, comparecer ao Conselho Estadual de Educação, no Centro
do Rio, pois estava sabendo que o professor Joaquim, como vice-presidente do Conselho Estadual de Educação,
iria substituir o Secretário Estadual de Educação. E como sempre chegava cedo a seu local de trabalho.
Fui, e realmente, lá estava o professor Joaquim. Ficou alegre ao me ver, perguntando: “o que você precisa para estar aqui tão cedo?” Respondi: - da sua ajuda, professor. Expus, então, a minha situação, explicandolhe que o único curso do SENAC/ARRJ com aprovação, e número de Resolução atualizada era o Técnico em
Contabilidade. Relacionei mais dez cursos implantados, uns de qualificação, outros de habilitação profissional
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(Parecer 45/72).
O Professor Joaquim, calmamente, me levou ao salão da assessoria, onde estavam os técnicos responsáveis pela análise dos Cursos Supletivos Profissionalizantes, nas quais os do SENAC/ARRJ se enquadravam. De triste e apavorada me transformei quando o professor abre o salão e diz: ‒ “Pessoal! Felisberta precisa de ajuda técnica”.
Que alegria! Lá estavam várias pedagogas, ex-colegas no Instituto de Educação Clélia Nanci.
A solidariedade do grupo se fez presente. Recebi vários pareceres e outros documentos que me auxiliaram, além das explicações vivas e de conteúdo legal educacional concernente à formação profissional.
Voltei para casa emocionada com a atitude do professor Joaquim.
Uma figura humana ímpar e com a simplicidade dos grandes sábios. Era
um autêntico religioso, pois suas atitudes cotidianas, nas relações humanas, independentes da origem da classe social do relacionado, correspondiam aos princípios por ele abraçados.
Almoço de Confraternização.
Sempre presente com Delba, nos almoços anuais de confraternizaJunho de 2009
ção dos ex-senaqueanos. Neste ano, de 2014, o almoço foi muito triste,
Joaquim e Delba não estavam lá... Porém, a admiração e o respeito que nós lhe devotamos estavam consagrados nas conversas e lembranças dos senaqueanos, no triste domingo de 19 de outubro de 2014.
Maria Felisberta Baptista da Trindade
Aspiana, professora aposentada da Faculdade de Educação da UFF.

Tarde de Convivência, julho 1997

Outro
s

m o me

Assembleia da ASPI, março de 2010

ntos d
eu

m con
vívio

Assembleia
Geral da
ASPI-UFF,
março de 2011

amigo
...

Um dos últimos eventos
de que participou, na ASPI-UFF, setembro de 2014
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Professor Joaquim

Professor Joaquim Cardoso Lemos

P

rofessor Joaquim se foi, a classe acadêmica perdeu uma figura ímpar e todos
nós perdemos um ser humano incomparável, uma
pessoa de personalidade marcante, doce, magnânima
e de um caráter ilibado.
Tive a honra e a sorte de conviver com ele em
diversas situações e em oportunidades de trabalho.
Durante essa convivência vários momentos de aprendizado de vida poderiam ser relatados, mas escolho o
que me calou mais profundamente para depoimento
sobre ele, foi quando ele chamou à responsabilidade
uma jovem professora no início da vida profissional,
demonstrando-lhe, ao mesmo tempo, confiança.
Essa passagem de minha vida se deu quando,
aprovada num concurso, o procurei para lhe dizer que
não assumiria o cargo para o qual havia me candidatado, encontrei-o num auditório repleto de professores
(as atividades letivas estavam para iniciar) no momento que entrei
e a ele me dirigi,
instantaneamente
passou-me uma
pasta e disse-me
– a reunião é sua,
assuma a direção
Almoço de Confraternização,
dos
trabalhos.
março de 2011
Mesmo espantada, fiz o que me cabia e assim o meu intuito de desistir não se concretizou.
Professor Joaquim para mim foi sempre um
exemplo e sempre será lembrado com gratidão.

M

inhas maiores lembranças do Professor
Joaquim se reportam à sua saudação
simpática com discreto sorriso.
No Instituto de Matemática, quando diretor,
observávamos a tranquilidade de sua fala na resolução dos problemas que surgiam decorrentes das situações inerentes à atividade exercida.
Depois, já com as responsabilidades de Pró,Reitor na UFF, apresentava sempre o mesmo cumprimento cordial, alegre cada vez que com ele nos
encontrávamos.
Tínhamos consciência de suas responsabilidades no âmbito administrativo da Universidade, mas
isto nunca o afastou da convivência amiga com os
colegas do Instituto de Matemática.
Mais recentemente passamos a vê-lo com atuação presente e firme na ASPI-UFF. Foi quando aquela imagem do “colega professor” de saudação
simpática se aprofundou.
Recordo dos almoços, saraus e passeios realizados pela ASPI onde ele, sempre acompanhado por
sua Delba, após a saudação de praxe me indagava dos
colegas do Instituto de Matemática.
Prof. Joaquim, por tudo que vivemos na UFF,
no Instituto de Matemática, na ASPI, a sua passagem
entre nós será sempre lembrada com o imenso carinho que costumamos dedicar àqueles que de alguma
forma marcaram nossas vidas. Que Deus, o Senhor da
Vida, o envolva em suas bênçãos.
Ilka Dias de Castro

Celia de Figueiredo Bastos

Sempre com sua Delba, no
Aniversário da ASPI-UFF,
julho de 2009

Tudo o que é vivido com intensidade, a memória não apaga, eterniza-o. (Eclesiastes)
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JOAQUIM CARDOSO LEMOS

A

notícia da morte do Professor Joaquim Cardoso de Lemos causou-nos a todos nós os seus parentes, amigos e admiradores a maior tristeza, por ter sido ele uma criatura humana de raras qualidades morais e
intelectuais e um exemplo de vida conjugal autenticamente inspirada nos ensinamentos cristãos.
Ocupou diversos cargos importantes na vida do magistério e como administrador, entre os quais sobressaem
na Universidade Federal Fluminense os de Professor, Diretor do Instituto de Matemática, Vice-Reitor da Universidade Federal Fluminense, Presidente da ASPI-UFF nos anos em que demos o grande passo da compra da sede permanente da instituição. Fora da Universidade, exerceu
ainda o cargo de Diretor do SENAI, em que igualmente manifestou as suas características de nascido no Estado de Minas Gerais, um mineiro autêntico, que sabia
enfrentar os problemas mais graves sem perder a serenidade e o bom senso, tratando a todos, correligionários e adversários nos embates que se travavam por
força das circunstâncias, com a sabedoria e o bom senso que fossem necessários.
No período em que foi Vice-Reitor da UFF
(1970-1974), companheiro de chapa do Reitor Jorge
Emmanuel Ferreira Barbosa, deu no exercício de diversos encargos contribuição notável à construção da
Almoço de Confraternização, julho 1998
mesma em moldes modernos e avançados, vendo atuar na direção das pró-reitorias de hoje, ao tempo denominadas
Departamentos, outras figuras ilustres, como a sua própria esposa, Professora Delba Guarini Lemos, da área de Educação, chamada a dirigir com a dedicação de sempre o Departamento de Educação Escolar. Foi a partir daí, nos anos
seguintes, que sempre vimos caminhar esse casal tão unido, tão sociável, tão apegado aos nossos valores, que sempre procurava preservar.
Não é sem muita razão, portanto, que à família, aos amigos, à Universidade e às outras instituições de que fez
parte o nome de Joaquim Cardoso Lemos a sua lembrança acudirá como a de uma presença tão bem acolhida nos
nossos encontros saudosos de tantas e tantas ocasiões, quando unidos no trabalho comum de levar avante os nossos
melhores planos ou quando congregados para as festas e comemorações que proporcionavam maior congraçamento
a todos nós.
Niterói, 10 de novembro de 2014
Maximiano de Carvalho e Silva
Professor aposentado do Curso de Letras da UFF.
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Joaquim Cardoso Lemos
Não te deixes abater pelas despedidas. São indispensáveis como
preparação para outro encontro. (Richard Bach)

P

rofessor Joaquim Cardoso Lemos: mineiro, amigo, calmo, alegre, simples, mas profundo e preciso.
Usava seu dia de trabalho com grande sabedoria permitindo aos que trabalhavam com ele a chance

de pensar e refletir. Sabia ouvir, e ouvir é um dom raro. Tinha um jeito muito especial de expressar seu pensamento, com clareza e concisão.
Sempre dedicado à Universidade, foi Vice-Reitor no quadriênio 1970-1974, quando então era Reitor o
Professor Jorge Emmanuel Ferreira Barbosa. Em momento extremamente crítico da vida política nacional, com
repercussões na instituição, seu trabalho junto ao Reitor foi de real importância para a preservação da autonomia
universitária.
Com sua participação, tivemos em 1971 a abertura de cursos de pós-graduação em História, Engenharia e
Medicina - momento muito importante, um início promissor.
Foi Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação nos mandatos de três reitores: Geraldo Sebastião Tavares Cardoso - 1974/1978; Rogério Benevento - 19781 1982; e José Raymundo Martins Romêo - 1982/
1986.
Vivenciou um começo difícil na Pró-Reitoria: teve que organizar diversos cursos para o devido credenciamento interno através do Conselho de Ensino e Pesquisa e o Conselho Universitário, daí partindo para o credenciamento externo. Deixou todos os cursos credenciados, proporcionando a vinda de avaliadores das Agências Financiadoras e os consequentes recursos que permitiram o crescimento dos cursos e o desenvolvimento de linhas
de pesquisa.
Valorizou e organizou junto à Capes o PICD (Plano Institucional de Capacitação Docente). Capacitou docentes e permitiu um trabalho conjunto das Universidades. Organizou dois Catálogos de grande importância: o
primeiro, divulgando para todo o Brasil nossos cursos, que passaram a ser conhecidos; o segundo, de Pesquisa,
remetidos aos órgãos competentes e universidades, permitindo contatos entre os pesquisadores. Iniciou uma prática que aproximou os coordenadores de cursos da Pró-Reitoria, promovendo, com calendário, reuniões mensais
onde eram discutidos os problemas, buscando-se as soluções que se fizessem necessárias. O mesmo foi feito com
os secretários dos cursos, promovendo seu treinamento para que pudessem atender às solicitações em tempo hábil
e corretamente.
No período entre 1986/1990, o Professor Joaquim esteve como Assessor do Gabinete do Reitor e, entre
outros trabalhos importantes, participou, junto com o Departamento de Pessoal da UFF, do trabalho do enquadramento do pessoal docente que demandou inúmeras reuniões internas com os Departamentos de Ensino, e muitas
idas a Brasília para a discussão com o pessoal do Ministério da Educação.
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Novos momentos de nosso convívio...

Dia Mundial de Oração,
março de 2014

Seminário “Iniciação ao Trabalho”. Fac. de Nutrição,
agosto de 2010

Amigo é coisa pra se guardar (...)
dentro do coração (...)
Qualquer dia amigo eu volto a te encontrar .
Qualquer dia amigo a gente vai se encontrar.
(Milton Nascimento)
Almoço de Aniversário da ASPI, julho de 2004
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O

Joaquim Lemos – Querido Professor

mundo e todos os seus habitantes são impermanentes.
Apesar da incompletude e o encontro cotidiano com a falta, a vida de cada ser em particular
tem um mérito sagrado, por isso a existência humana é preciosa.
A morte e o morrer são temas que evocam emoções tão profundas e perturbadoras que geralmente
tentamos viver negando a hora em que devemos nos separar.
“Nossa morte são nossas bodas com a eternidade”. (Poeta Sufi Djalal Rumi).
Que possamos todos, na própria transição da morte ter a eclosão da natureza última do Ser, consciência pura, não-dual, ilimitada, onisciente e todo amor.
Que nosso último momento também seja o mais belo.
A fugacidade de algumas décadas abriu a cortina para a Esperança.
Que as qualidades de compaixão e sabedoria tenham sido a motivação para atingir o supremo e imortal estado de iluminação.
Prof. Luiz Ferreira da Silva

V

Querido amigo Joaquim, meu professor, meu mestre

ou sentir a falta de te ter comigo, vou sentir a falta de receber teu carinho e tuas orientações.
Tua amizade estará sempre ao meu lado, fazendo-me companhia quando preciso.
Você, meu grande amigo, estará no meu pensamento sempre. O modo como você me fazia alegre e
o seu jeito único de trabalhar serão meus aliados pela jornada da vida.
Eu não poderei nunca te esquecer. Como é possível se esquecer de um irmão? Ao ouvir teu grito,
sempre corri ao teu socorro. Hoje, nada disso mudou. A saudade que nos separa agora não é mais forte que
a minha amizade e camaradagem.
Nenhuma lembrança que sinto por ti pode substituir meus sentimentos, já que eles são mensagens
da alma. Sabia que, quando não te tivesse mais, iria encontrar teu olhar dentro de mim. Ao olhar para os
céus, vou sentir que tu estás aqui.
Não te ter por perto é tão estranho. Não poder te abraçar, te tocar, te sentir. Nunca foi o que esperei,
tampouco o que pensei. Tu, ah meu querido amigo, tu parecias eterno, e nada poderia te tirar de nós. Por
fim, algo te separou de mim, mas uma coisa ninguém nunca poderá levar: as tuas aulas e os teus exemplos
de vida.
Encontre em DEUS o amor que tanto destes e a felicidade e tente se lembrar de nós. Estarei pensando em ti, recordando lembranças bobas de importância sem fim. São coisas que marcaram, que têm uma forma particular de serem especiais. Sentirei saudades.
Adeus, Joaquim.
Roberto dos Reis Fadel
.
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Depoimento sobre o Professor Joaquim

D

urante muitos anos tive o privilégio de conviver com o Professor Joaquim, especialmente
em momentos que envolviam a nossa UFF, e, também, com a prezadíssima Professora

Delba, sua amantíssima esposa.
Embora não tenha trabalhado diretamente com ele, eu acompanhei suas atividades na administração do nosso Instituto de Matemática, como Presidente da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade (gestão Rogério Benevento), como Vice-Reitor (gestão Geraldo Cardoso) e como o primeiro
Pró-Reitor da UFF (de Pesquisa e Pós-Graduação (gestão José Raymundo Martins Romêo).
Minha certeza sobre ele sempre foi a de que Joaquim nascera para melhorar o mundo em que vivemos, e já tive a oportunidade de dizer isso publicamente. Extremamente responsável, organizado, preciso, não permitia que esse senso de organização o privasse da capacidade de pensar o futuro e de se preocupar com o seu próximo.
A Universidade Federal Fluminense, e nós todos, muito devemos a ele. E, assim, não o perdemos,
mas, pelo contrário, sempre o estaremos achando em situações de vida, profissionais ou pessoais.
Joaquim Cardoso Lemos. Presente!
José Francisco Borges de Campos

S

Querido Prof. Joaquim
ua presença amiga sempre esteve presente em nossas vidas. Sentimos sua

falta, mas, em nosso coração, sua lembrança ficará para sempre.
A certeza de que está na Morada eterna nos
conforta e nos enche de esperança de, um dia, nos
encontrarmos de novo.
Magaly Lucinda Belchior da Mota

Posse da Diretoria. 2004
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Em muitos outros momentos de convívio...

Posse da Profª Aidyl de C. Preis,
novembro 1998
Almoço de Confraternização, março 2002

Tarde de Convivência,
julho de 1997

T

Querido Professor Joaquim
ombou um bravo guerreiro, que muito honrou sua missão de
Educador, de Administrador Universitário, de promotor de

cursos, em várias regiões do País, semeando a boa semente e colhendo os
frutos, que testemunham a sua influência.
O Prof. Joaquim deixou os reflexos de sua atuação, que vamos continuar presenciando por muito tempo ainda.
É, pois, um merecido descanso.
Querido Amigo, descanse na Paz de Cristo.
Lucia Molina e Isar Trajano da Costa

Assinatura da compra
da sede.
Setembro de 1998

Com todo o nosso carinho, professor!
Descanse em Paz!...

Tarde de Convivência, comemorativa do 5º aniversário da ASPI, julho de 1997

