DISCURSO PATRONO
A Magnifica Reitora Profa. Débora Niquini,
Ao Diretor dos Cursos Ciência da Computação e Processamento de Dados
Prof. Claúdio Chauke,
Ao Paraninfo da Turma, Sr. Giovani Coelho,
Aos Profs. Cãndido e Mauro, homenageados
Aos parentes e próximos dos alunos aqui presentes,
Queridos alunos,
Submeti, evidentemente por e-mail, este discurso ao Presidente Fidel que
achou cinco horas muito, assim diminui para quatro horas.
Segundo Aurélio a palavra patrono significa Advogado em relação aos seus
clientes; Padroeiro; Senhor em relação aos seus libertos. Recebo
humildemente essa homenagem, sabendo que muitos outros colegas a
mereceriam muito mais. Um simples professor de Banco de Dados e
Estrutura de Dados, talvez não merecesse.
Ao mesmo tempo, recebo essa homenagem como estímulo a minha vida
acadêmica e no tratamento aos alunos enquanto assessor, apesar das críticas
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, em seu discurso, na última
formatura, proferindo a palavra, “A C A B O U!!!!!!”, pelo menos a
graduação.
Já que entendo de Estrutura e Banco de Dados, para nortear este discurso
escolhi a oração intitulada “Sermão da Montanha” (Mateus, capitulo 5,
versículos 1-12), que segundo Arias é a oração, mais condizente com o Cristo
histórico.
“Ele pondo-se a falar, os ensinava, dizendo:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céus,
Até a poucos dias atrás não entendia direito este dizer. Aprendi na pele que
daqui nada levamos, nem a roupa do corpo. Não adianta carro importado, casa
no lago, ser donos de empresa, ter 50000 empregados, daqui nada levamos.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra,

Trago minha filha aqui para mostrar o exemplo de meus alunos, quatro, cinco
anos se dedicando ao saber/conhecimento. Ser perseverante é importantíssimo.
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.
Há um provérbio árabe que diz: “O saber é a única fortuna de que os tiranos
não podem despojar os homens”.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados,
Nós professores sentimos hoje como pais, que se despedem de seus filhos
quando casam. Uma dor no peito surge. Mas sempre recompensada quando os
encontramos e nos reconhecem.
Bem-aventurados os que tem fome e sede da justiça, porque serão
saciados,
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.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia,
É imprescindível elogiar aqui a todos os professores, em especial ao Prof.
Chauke. O curso de Ciência da Computação e Processamento de dados da
Católica, há muito, é referencia em Brasília.
Temos que ter humildade em constatar que falta muitas coisas, mas é um
grande orgulho estudar ou dar aula nesta instituição.
Muito deve-se ao trabalho de abnegados, como o Prof. Chauke, que dirige
com todo o entusiasmo nossos cursos.
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.
Aproveito para cumprimentar aos professores homenageados.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus,
Pais, conjuges, filhos, parentes e amigos tenham orgulho desses alunos, por
nós seus professores temos, eles merecem.
Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus,

Mas Bush, Blair e Sadam, danem-se
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque
deles é o reino dos céus.”
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 ao conhecimento,
adotá-lo, praticá-lo é um exercício diário.
Cito uma última frase, dita pelo espírita Francisco Xavier: “Embora ninguém
possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e
fazer um novo fim”.
Desejo todo o sucesso a Profa. Débora, nessa nova e árdua missão. É um
orgulho termos com reitora a sua pessoa, ainda mais, ter sua presença neste
momento tão importante para todos nós. Que seu caminho esteja sempre
iluminado.
Aos alunos, espero-os na pós-graduação.
Obrigado!!!!!!

