DISCURSO PARANINFA Profª Melissa Conceição de Oliveira Diaz
Boa Noite!
Meus cumprimentos ao Diretor Geral da FACSUL, Prof. Antonio Carlos Banzzatto, aos
Professores Altair Vidal e Carlos Felsky, Patrono das Turmas, aos professores Gilberto
Zanoni e David Vallim, homenageados como Nome de Turma, e aos demais
componentes da mesa de honra.
Estendendo meus cumprimentos a todos os presentes: senhores orgulhosos pais,
familiares, amigos, formandos, senhores professores e funcionários da instituição.
Caros afilhados:
Peço licença para dizer que estou muito emocionada hoje, assim como fiquei,
quando recebi o convite para ser a Paraninfa das Turmas de Gestão da Tecnologia da
Informação e de Administração. Gostaria de agradecê-los, do fundo do meu coração.
Confesso que quando recebi o convite tive que estudar para ver o que eu tinha que
fazer aqui hoje. Sabia que era uma coisa importante, mas não sabia exatamente o que
era.
Buscando na literatura o termo "Paraninfo", aprendi que tem origem na Grécia e
refere-se aqueles que eram responsáveis por acompanhar, tomar conta, proteger.
Passado o tempo, o termo ganhou o significado de "Padrinho”. Modernamente também
entendem como sendo a última aula de vocês com esta professora que vos fala.
De acordo com esta tradição, cabe então à mim, diante dos meus afilhados e daqui à
pouquinho ex-alunos, parabenizá-los e aconselhá-los.
Quanto aos parabéns, sintam-se beijados e abraçados. Quanto aos conselhos...
Dizem que se conselho fosse bom cobraríamos por ele. Eu cobro. E como advogada,
cobro por hora! Mas hoje vou abrir uma exceção. Hoje, sem copyright. Hoje, é tudo
copyleft. Podem até publicá-los na Internet e não precisarão pagar nada por isto!
O nosso mundo não está mudando. Ele está mudado! As mudanças são tão
rápidas que somos obrigados a nos adaptar cada vez mais. Planejamento estratégico,
Administradores e Gestores de T.I! Precisamos planejar. Calcular os custos. Os
investimentos necessários.
Hoje, aqui, termina uma fase de um investimento muito importante que vocês
fizeram em suas vidas. Vocês, senhores e senhoras, investiram em suas carreiras, em
seu crescimento profissional. Isto, com certeza trará rendimentos consideráveis daqui
para frente. Não apenas em seus salários, mas dará a vocês a oportunidade de
enxergarem o mundo com outros olhos, pois vocês investiram em suas vidas também.
À partir de agora, vocês não enxergarão o mundo como enxergavam antes.
Apesar de vocês terem aprendido usar e fazer tecnologia e de administrar as
organizações, hoje minhas palavras não serão acadêmicas, meus conselhos são de
madrinha que cuida, que deseja o melhor. E é por isso que eu gostaria de deixar aqui
algumas sugestões sobre o bem mais importante do mundo: nós mesmos, os seres
humanos, pessoas físicas, ou juridicamente falando, pessoas naturais.
Voltando então aos conselhos:
1º Conselho: OUSEM. Conjuguem o verbo OUSAR com mais frequência e
saiam daqui hoje com a certeza do dever cumprido. Vocês fizeram até aqui uma parte
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da sua historia. Continuem fazendo corajosamente. Cada dia é um dia, só que agora
vocês estão mais preparados!
2º. tenham iniciativa, sejam proativos. A iniciativa nos leva ao aprendizado.
Mantenham sempre viva a vontade de aprender. Não apenas em sua área, na
especialidade que você escolheu, mas, sem preconceito ou qualquer vaidade,
aprendam sobre tudo. Enriqueçam-se com leituras de qualidade e outras fontes de
informação, busquem novas experiências culturais. Não se contentem com o que nós,
professores, lhes ensinamos; busquem mais.
3º. sejam criativos, mas acima de tudo, trabalhem muito. Trabalhar não dói,
trabalhar não mata, pelo contrário edifica a alma e deixa alguns até ricos! Acreditem!
Em muitos momentos lidamos com o intangível, onde precisamos entender que o fator
humano, pelo seu potencial criativo e inovador é a grande possibilidade de resultado
das organizações. Todo ser humano tem talento e se aliar esse talento ao
conhecimento acadêmico tudo fica possível.
4º. planejem. Façam um planejamento estratégico. Sejam detalhistas. Criem
metas e planejem seu caminho para atingi-las. Pense o que quer fazer em 6 meses,
em 1 , 3 e em 5 anos. Organizem-se, senhores.
5º. amem: isto mesmo, estou dizendo para vocês amarem. Amem as pessoas,
amem seu trabalho. Ame a você mesmo. O amor quando está no coração se manifesta
como otimismo, empolgação, conexão emocional, determinação, fatores que
inevitavelmente nos conduzem ao bem.
Desejo a vocês, meus afilhados, sucesso na integralidade da palavra. Sucesso
pessoal, sucesso profissional, sucesso material, sucesso emocional e espiritual.
Que Oxalá nos abençõe!
Muito Obrigado.
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