DISCURSO DO ORADOR- CURSO DE GESTÃO DE T.I
Roberto Cesar Sollner de Brito
Boa Noite! Sr. Diretor Geral da FACSUL, Prof. Antonio Carlos Banzzatto, Profª
Melissa Diaz, Paraninfa das turmas desta noite, Profº Altair Vidal, nosso Patrono,
Profº Nome de Turma, e Coordenador do nosso curso, David Vallim, demais
componentes da mesa diretiva, senhores pais e convidados que vieram para
prestigiar esse grande evento que é a nossa colação de grau.

Nesse breve momento, temos a tarefa árdua de colocar em um discurso
tudo o que esses últimos anos representaram para nós formandos, temos o mérito
de concluir o curso de Gestão da Tecnologia da Informação em uma das melhores
faculdades desse país, a julgar pelas avaliações do MEC. É fato, que isso foi fruto de
uma das escolhas mais importantes que fizemos até então, a de ser tecnólogos.
Fomos ingênuos, a ponto de pensar que o vestibular seria o obstáculo mais difícil a
ser ultrapassado. Descobrimos que este seria apenas o ponto inicial.
Agora teremos mais escolhas, mais obstáculos e, com certeza, muitas
vitórias pela frente. A grande maioria da turma é composta por pessoas daqui de
Campina Grande do Sul, porém também temos colegas de outros municípios, que,
além de se acostumar com a nova rotina de aulas, teve que custear o transporte
para vir de outra cidade.
Além de toda a bagagem intelectual que carregamos, temos aprendizados
pessoais, pois parte fundamental de nosso crescimento como pessoas, foi o
convívio com pessoas de vários lugares e inestimáveis professores que excederam
seus limites pessoais e profissionais. Tivemos vários sentimentos nesse percurso,
empolgação, medo, alegrias, tristezas, raiva. Mas, todas as experiências pela quais
passamos contribuíram para que nos tornassemos profissionais graduados.
Portanto, a faculdade é o lugar de onde tiramos as lições que serão
imprescindíveis à nossa vida: ser mais humano, respeitar as diferenças, ouvir!...
Podemos dizer que foram os anos mais intensos de nossas vidas. Com o coração
apertado, uns contam os minutos para que o sol não se ponha. Ainda estamos com
tempo. Outros sentem profundamente a ausência de alguém com quem tudo
começou. Talvez seja difícil, deixar tudo o que vivemos aqui e seguir com uma nova
história. Que há de ser bela. Em qualquer canto que o nosso coração nos levar.
Temos certeza que a nossa profissão será exercida com muito
entusiasmo e comprometimento, pois a sociedade precisa de nós. Estamos prontos
para nos entregar sem reserva a esse futuro que agora nos parece muito palpável.
Quanto à turma, podemos dizer que é muito inteligente, que tem garra e
Opinião para fazer e acontecer. Que lutou para hoje estar neste palco. E que
agradece profundamente cada um que está sentado nessa plateia, e alguns até
agradeçam a alguém que infelizmente não pode estar entre nós, mas de igual
importância. E cada um desses professores que deixaram um pouco de si em nós.
Uma turma que carrega um nome: FACSUL. E que a partir de hoje se
lançará ao desconhecido. Ninguém disse que seria fácil. Tão pouco que exigiria
tamanha sensibilidade. Mas quando se faz o que se ama, alma e coração fluem com
facilidade rara. Facilidade e sensibilidade para perceber a importância de cada ser
humano que passa por nossas vidas. E ainda que com inúmeras diferenças, nós
conseguimos. Deixamos um pouco de nós em cada um desses corações, hoje
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aflitos, apertados, emocionados, vivendo um paradoxo de sentimentos. E
levaremos cada um conosco até o fim.
Banco de Dados foi assustador. Programação, pavoroso. Linguagem Web, nada
amigável.
O primeiro Código que deu certo. O primeiro Banco de Dados que funcionou,
um marco no ponto de partida para campos de estágio. O primeiro Projeto
apresentado, as várias horas dedicadas ao TCC, às vezes em que fomos dormir de
madrugada sabendo que levantaríamos antes do sol nascer, tudo valeu a pena,
hoje seremos graduados e podemos sorrir após a tempestade, a alegria veio ao
amanhecer.
Fernando Pessoa que nos perdoe, mas encerrar ciclos não é nada fácil. Não
como este. Tão intenso cheio de vínculos, de marcas, cheiros, família, amigos.
CAMPINA GRANDE DO SUL será sempre o nosso lugar. A FACSUL, nossa referência.
O Laboratório de Informática será parte do que somos agora. E nós, donos desse
caminho e dessa bela história que traçamos juntos nesses anos.
Que Deus ilumine nossas vidas e pensamentos a cada serviço prestado. “É
como ter muitos sonhos. Metas e objetivos a serem alcançados. Milhões de milhas a
percorrer. É desejar fortemente alcançar vôo; um vôo livre, que no começo, aos
olhos dos outros, possa até parecer desajeitado, mas que te levará aquele caminho,
o qual você sempre desejou. É torcer pra chegar o momento de planar... E apenas
seguir o vento, deixá-lo te levar. É tirar os planos e as ideias do papel, do
travesseiro. É tornar tudo Verdadeiro!”
(Autor desconhecido).
E agora vamos, somos Tecnólogos!
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