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Gostaria de começar este discurso agradecendo ao Diretor Geral da FACSUL,
Prof. Antonio Carlos Banzzatto, Profª Melissa Diaz, nossa Paraninfa, Profº Carlos
Felsky, Patrono da Turma, Profº Gilberto Zanoni, homenageado como Nome de
Turma, aos demais componentes da mesa diretiva, aos colegas e todos os
convidados aqui presentes. Agradeço de forma especial aos pais e parentes que
contribuíram para essa conquista e a todos os professores da nossa turma.
Que este discurso possa expressar o pensamento da Turma e servir de
reflexão no início desta nova caminhada.
Foi

um

longo

Caminho.

Muitas

vezes

tropeçamos,

caímos

e

nos

machucamos, mas também fomos levantados, cuidados e protegidos por pessoas
que nos ajudaram. Começar um projeto é fácil, mais ir até o fim é muito difícil.
A nossa turma passou por vários momentos até chegar aqui, fomos nos
agregando, nos desenvolvendo, passando pelas experiências mais incríveis, difíceis,
muitas vezes que não sabíamos resolver e o resultado de tudo isso é que nos
tornarmos diferentes. E por que diferentes? Porque esses 4 anos nos transformou.
Nessa vida de desafios constantes, conquistamos e perdemos, mas o que ninguém
pode tirar de nós é o nosso conhecimento, a nossa transformação.Isso vai ficar
para sempre.
Se nós estamos aqui hoje, foi pela capacidade, perseverança e paciência de
todos vocês, que acolheram nossas duvidas e sempre tentaram nos mostrar a luz.
É impossível determinar até onde vocês nos marcaram. Digo isso para todos que
passaram em nossas vidas. Pelas alegrias e tristezas, pela individualidade
incontestável, pela amizade e respeito, queremos agradecer, pela experiência de
vida diária, que nos permitiu crescer e melhorar como pessoas.
Nosso especial reconhecimento aos professores que pacientemente e com
muita dedicação nos ensinaram o caminho do conhecimento a ser seguido.
Sabemos que na verdade estamos concluindo apenas um ciclo do aprendizado.
Agora, temos que seguir sem o apoio físico de nossos mestres, mas sabemos que
seus ensinamentos serão lembrados, e sempre ficarão em nossa memória. Pois
como esquecer, da serenidade do professor Gilberto, do jeito divertido da
professora Melissa e das aulas de Contabilidade do professor Felski.
Não podemos esquecer daqueles colegas que tiveram que adiar esta
conquista por mais um tempo e dos amigos que por algum motivo não estão aqui
sentados de beca, mas vieram nos prestigiar.
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Em nós, formandos desta noite festiva há uma mistura de alegria e tristeza.
Alegria pela grandiosidade da conquista do conhecimento, mas também tristeza
porque, haverá a saudade e o distanciamento dos amigos.
Apesar disso, hoje, estamos aqui para celebrar o fim de uma etapa de 4
longos anos. Não vamos fazer desta noite uma despedida. Mas sim um novo
começo.
Alguém uma vez me disse que as palavras mais importantes deixamos
sempre para o final, e as nossas, neste encerramento de curso são: Muito
obrigado!!!
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