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Boa noite a todos e todas e especificamente aos prezados e prezadas 

bacharelandos(as). Esta noite, junto, estamos encerrando mais uma etapa de 

nossas vidas. Por sinal uma etapa belíssima da qual teremos sempre orgulho. 

Vocês sabem o quanto foi difícil chegar ate aqui, pois pudemos compartilhar as 

nossas trajetórias e histórias de vida, mas, hoje ao olharmos para trás 

podemos observar a brilhante estrada percorrida, as escolhas, os desafios 

diários, as aulas após um longo dia de jornada de trabalho, os riscos, o medo, 

a insegurança se estávamos no caminho certo, e temos a certeza de que tudo 

valeu à pena. Alguns da turma nos deixaram no caminho e outros entraram 

nesta jornada ao percorrer de sua trajetória, somando conhecimento e vida a 

nós. Aos que nos deixaram desejamos de coração que possam viver o que 

estamos vivendo neste momento, e aos que chegaram depois só podemos 

agradecer por fazer nossa constelação brilhar mais. 

Queridos e Queridas triunfantes, amigos(as) formandos(as) hoje é a nossa 

última aula, e digo isto com tristeza, pois já tenho saudades do convívio com 

vocês, do ambiente que construímos juntos, do nosso companheirismo em sala 

de aula, das nossas discórdias, das nossas discursões, dos aperreios. Mas falo 

também com muita alegria e satisfação, por saber que todos nós merecemos 

comemorar e particularmente vocês, agradecer e festejar, a vitória e a 

conquista de hoje, agradecer pelo título de bacharel em Administração de 

Empresas que brevemente será outorgado a vocês. Estes dois anos de 

convivência foram e serão inesquecíveis, cada momento vivido, cada atitude 

tomada, cada reunião, cada trabalho, estarão registrados para sempre em 

nossas mentes e corações, ainda que não nos vejamos mais, saberemos que 

cada um continuará vivo dentro de mim, pois o amor e o respeito construído e 

cultivado nem o tempo nem a distância conseguirá apagar. Aqui construímos 

amizades verdadeiras, crescemos como pessoas e profissionais, aprendemos 

muito principalmente no quesito SER HUMANO. 

Sempre que tive oportunidade, aqui mesmo na faculdade, pude expressar 

exatamente isso, o quanto que estávamos crescendo, no inicio éramos como 

passarinhos acomodados no ninho, e hoje somos pássaros e já sabemos voar, 

e vamos voar cada vez mais alto. E o quanto que é bonito ver seres humanos, 

homens e mulheres se formando, se moldando a cada dia. Acredito que cada 

um sabe exatamente como deve prosseguir daqui pra frente. 

Somos gratos por vocês dividirem conosco suas sabedorias, seus 

conhecimentos, por serem exemplos de vida a serem seguidos, por mostrarem 

que são capacitados a fazer a diferença em suas vidas e na sociedade. Pois de 

que nos adiantaria o conhecimento se ele não for usado em beneficio do bem 

comum? Lembro-me claramente da 1ª aula quando nos apresentamos e 



passamos a compilar os adjetivos de cada um, e segundo as orientações, 

podemos comprovar a eficácia da sequência desse trabalho.  

Afirmo que, saudades sentirei de todos e todas, das conversas, brincadeiras e 

risadas. De tudo o que vivemos e passamos.... Foram quatro semestres de 

convivência, o bastante, para mudar conceitos e consolidar uma amizade.... 

Dividimos, não só uma sala, mas sim sorrisos, lágrimas e expectativas 

futuras... Pode ser que nos separemos... e que talvez, espero que não, nem 

nos reconheçamos daqui alguns longos anos... Mas valeu a experiência de 

termos compartilhado momentos que ficarão para a vida toda....Obrigado pela 

amizade de vocês. 

Para encerrar, devemos agradecer a Deus por termos tido a oportunidade, a 

coragem e a garra de fazer a diferença e de chegarmos ate aqui, e pedir muito 

mais, para que possamos prosseguir, sempre em frente não temos tempo a 

perder..., e eu em particular quero agradecer por estar aqui, fiquei surpreso 

com a minha escolha para patrono, pois onde há tantos talentos!  Obrigado 

turma. Felicidade é a certeza de que a vida não está se passando inutilmente e 

hoje somos muito felizes porque temos mais do que certeza disso. 

Obrigado, 

Muito Obrigado! 

Prof. Dr. Francisco Antonio Neto 


