DISCURSO PATRONO
A Magnifica Reitora Profa. Débora Niquini,
Ao Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia Prof. Claudio Chauke,
Ao Diretor dos Cursos Ciência da Computação e Processamento de Dados
Prof. Eduardo Moresi,
Ao Patrono da Turma Sr. Antonio Fabio Ribeiro,
Ao Padrinho da Turma Sr. Mauro Tapajós Santos,
Aos Professores homenageados: Flávia Estelia Coelho, Jair Alves Barbosa e
Káthia Marçal de Oliveira,
Aos parentes e próximos dos alunos aqui presentes,
Queridos alunos,
Segundo o dicionário Michaelis a palavra paraninfo significa "Pessoa a quem
se prestam homenagem" ou "Protetor".
Recebo humildemente, pela segunda vez seguida, na Católica, essa
homenagem, sabendo que muitos outros colegas (doutores e mestres) a
mereceriam muito mais. Me pergunto continuamente, por que um simples
assessor e professor das disciplinas Banco de Dados e Estrutura de Dados,
recebe esta homenagem???
Essa lembrança espontãnea à minha pessoa tem grande significado e
importância, vale muito mais que qualquer cargo diretivo ou alguns tipos de
amizade.
Ao mesmo tempo, recebo essa homenagem como estímulo a minha vida
acadêmica e no tratamento aos alunos enquanto assessor, apesar das críticas
explicitas e implícitas que recebo. É difícil aceitar críticas, mas as vejo como
ensinamento da vida, como insumo a reflexão de meus atos.
Ainda, lembro aqui a professora Kathia, hoje homenajeada, em um de seus
discursos, enquanto paraninfa de outra turma, proferindo a palavra, “A C A B
O U!!!!!!”, mas alerto, a graduação.
Já que entendo de Estrutura e Banco de Dados, para nortear este discurso
escolhi uma série de ensinamentos baseado do livro “As 7 leis esperituais do
sucesso” , de Deepak Chopra.

Citação: "Perguntar a si mesmo diariamente: "como posso servir?" e
"como posso ajudar?". As respostas a essas perguntas permitirão ajudar
e servir a seus semelhantes, com amor.
Toda vez que for fazer uma escolha, pergunte "quais serão as
consequencias desta escolha?; "esta escolha trará satisfação e felicidade a
mim e aos outros que serão afetados por ela."
Comentário: Aprendi na pele que daqui nada levamos, nem a roupa do corpo.
Não adianta cargos diretivos, carro importado, casa no lago, ser dono de
empresa, ter 50000 empregados, daqui nada levamos.
Citação: "Praticar o não julgamento. "hoje, não julgarei nada que
aconteça". Assumir o compromisso de manter a riqueza circulando em
sua vida, dando e recebendo os mais preciosos presentes: carinho, afeição,
apreço, amor."
Comentário: Todos voces, formandos, são perseverantes, pois estudar, quatro,
cinco anos se dedicando ao saber/conhecimento. Quantas vezes deixamos de
estar com nossos próximos, em aniversários, festas, para estar na universidade,
estudando ou fazendo provas. Quanto investiu-se financeiramente, com
certeza não foi pouco, inclusive em alguns momentos criando dificuldades.
O que se teve em troca, conhecimento, o saber. Isso não é mensurável e faz
compensar tudo. Cito ainda um provérbio árabe que diz: “O saber é a única
fortuna de que os tiranos não podem despojar os homens”.
Citação: "Entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a
excitação que pode ocorrer quando se está aberto a uma infinidade de
escolhas. Quando entrar no campo de todas as possibilidades,
experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério, toda a
aventura da vida."
Comentário: A sociologia explica que ao atingir alguns objetivos outros
surgem. As famílias entendam se agora quiserem os alunos fazer
especialização, mestrado, doutorado. O saber/conhecimento é ilimitado.

Citação: "Lembrar de particar a consciência do momento presente em
todas as ações. Não permitir que os obstáculos consumam e dissipem a
qualidade da atenção no momento presente. Aceitando o presente como
ele é, o futuro manifestará nas intenções e nos desejos mais caros e
profundos."
Comentário: É imprescindível elogiar aqui a todos os professores. O curso de
Ciência da Computação e Processamento de dados da Católica, há muito, é
referencia em Brasília. E com certeza não é devido somente as instalações
físicas da Universidade
Temos que ter humildade em constatar que falta muitas coisas, mas é um
grande orgulho estudar ou dar aula nesta instituição.
Sabemos de nossas limitações. Como professores não somos perfeitos.
Aproveito para cumprimentar aos professores homenageados: Flávia Estelia
Coelho, Jair Alves Barbosa, Káthia Marçal de Oliveira e Mauro Tapajós
Santos, (peço aqui uma salva de palmas a eles), que dentre tantos souberam
mostrar dedicação e profissionalismo e por isto são hoje lembrados, também
espontâneamente pelos formandos.
Citação: "Dar um presente em todo lugar que for, a todos que encontrar.
Esse presente poderá ser um cumprimento, uma flor, uma oração."
Comentário: Os alunos aqui que pensam que estão deixando a Católica,
enganam-se, pois agora são patrimônio da UCB, pois jamais deixarão de ter a
marca UCB em seus curriculuns, e porque não dizer, em suas vidas.
Citação: "Aceitando as coisas como são, assumir a responsabilidade pela
sua situação e por todos os fatos que considera problematicos. Ter bem
claro que assumir a responsabilidade é não culpar alguém, ou alguma
coisa, pela sua situação. Saber, também, que todo problema traz em si
uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir
olhas para o momento problemático e transformá-lo em imenso
beneficio."
Comentário: O que posso dar de conselho a vocês alunos, hoje formandos, é
humildade, ética, alegria e amor ao próximo. Não pensem, por se formar na
católica, que vocês são os melhores, o que voces tiveram foi acesso a um bom
conhecimento, adotá-lo, praticá-lo é um exercício diário e depende de cada
um.

Cito uma última frase, dita pelo espírita cristão Francisco Xavier: “Embora
ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode
começar agora e fazer um novo fim”.
Aos alunos, espero sempre voltar a encontrá-los e desejo a todos que
continuem os estudos, agora na pós-graduação.
Obrigado!!!!!!

