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DISCURSO ORADOR 
 
Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao Excelentíssimo Vice-reitor da Universidade 

Estadual do Maranhão, o Professor Walter Canales, em nome de quem saúdo todas as autoridades 
da mesa, e outras aqui presentes. Cumprimento também: o Secretário de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Bira do Pindaré, os Pró-reitores, os Diretores de Centro, os Coordenadores de 
Cursos e de Polos, os Tutores, a Equipe do UEMANET e do E-Tec e a todos os convidados. Meu 
cumprimento especial aos nossos pais, familiares e amigos que aqui vieram participar deste 
momento que representa para nós uma grande vitória.  

Inicialmente, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui sendo o orador oficial dos 
cursos técnicos daUEMA, que neste mês diploma suas primeiras turmas de técnicos, e com um 
destaque: na modalidade a distância. Cabe ressaltar, que esses cursos foram desenvolvidos em 
parceria com a rede E-TEC Brasil/MEC e o Governo do Estado do Maranhão por meio da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Maranhão. 

É muito difícil chegar aqui representando os formandos de 13 cursos, de diferentes 
áreas, e, transmitir o esforço feito nessacaminhada de pelos menos 2 anos de muita luta. Ao 
mesmo tempo, agradecera todas as pessoas que ajudaram para que o dia de hoje se 
concretizasse, pois só neste momento, somos 800 batalhadores. É realmente uma grande 
satisfação e responsabilidade.De antemão, gostaria de agradecer àqueles que nos ajudaram a 
chegar até aqui. Primeiramente a Deus, que é o Nosso capacitador e Graças a Eleobtemos 
entendimento para aprendermos coisas que não sabemos e explorar nosso potencial para trazer 
benefícios à humanidade. 

Agradeço aos nossos pais e familiares, sustentáculos da nossa constituição moral e 
civil, e que contribuíram sobremaneira para essa conquista. Agradeçoa todos os tutores, 
coordenadores e assistentes de curso que nos auxiliaram nesse processo e nos deram as 
ferramentas necessárias para o desenvolvimento do nosso aprendizado. 

Quero agradecer também a UEMA citando um pensamento do saudoso Rubem Alves: 
“Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas”. E realmente, a UEMA nos deu asas, 
acreditandoe investindo na modalidade de ensino a distância, tão flexível e abrangente. 

Sei que é impossível detalhar sobre todos os cursos, todas as aulas e encontros, mas 
tentarei fazerum resumo do que os diferentes cursos representam em nossas vidas. O curso 
técnico no início foi um desafio e agora se tornou uma conquista, um sonho realizado. Foram 
muitos estudos, trabalhos e pesquisas, horas valiosas durante várias semanas, sem esquecer dos 
finais de semana sacrificados. Ao invés daquele lazer com os amigos ou um tempo com a família, 
tínhamos de acordar cedo aos sábados para as tutorias.  

E como não lembrar das provas aos domingos? Sim, justo o dia em que a gente 
queria acordar um pouco mais tarde! Como deve ter sido cansativo algumas vezes, não é 
mesmo? E aquele momento em que chegávamos correndo na frente do computador, faltando 
5 minutos para encerrar o prazo da atividade, porque tínhamos esquecido ou mesmo por conta 
das atividades do dia-a-dia?! Às vezes dava pra enviar, às vezes não.  

Percebemos que além do conhecimento compartilhado, pudemos aperfeiçoar nossa 
capacidade de fazer amizades. E tenho certeza de que o fato do curso ser a distância não 
impediu que os alunos ficassem uns distantes dos outros. Que ironia, formamos bons amigos 
através da distância. Aprendemos muito com as experiências de pessoas incríveis e também 
com suas diferenças. Mas, apesar das diferenças, todos estavam em busca de um só objetivo. E 
hoje estamos aqui, alcançando essa meta traçada por nós desde o início das aulas.  
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Infelizmente, muitos traçaram conosco a mesma meta, mas não conseguiram chegar 
até aqui. Podemos dizer, portanto, que tudo foi válido, cada experiência compartilhada, cada 
conhecimento difundido, cada amizade feita, cada hora gasta a frente do computador.  Enfim, 
chegamos ao final dessa jornada e temos agora pela frente outro grande desafio: a carreira 
profissional. 

São 13 cursos que contemplam grandes áreas da sociedade, e, por ser assim, nos 
exige competências importantes. Temos hoje aqui, profissionais formados nas mais diversas 
áreas do conhecimento: 

 Técnicos em Controle Ambiental, Técnicos em Meio Ambiente e Técnicos em Guia 
de Turismo - com capacidade de racionalizar os recursos naturais e dessa forma cuidar do meio 
ambiente para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e tenham o prazer de 
desfrutar das belezas naturais existentes, sendoguiadosà luz dos valores estéticos, políticos e 
éticos. 

 Técnicos em Serviços Públicos e Técnicos em Contabilidade - com capacidade de 
organizar projetos de políticas públicas e gerir atividades contábeis, bem como as relações 
interpessoais das organizações. 

 Técnicos em Edificações, Técnicos em Segurança do Trabalho e Técnicos em 
Manutenção Automotiva - com capacidade de planejar e orientar as atividades emobras; prevenir 
acidentes de trabalho; e realizar o ajuste de máquinas e veículos automotivos que aceleram a 
produção. 

 Técnicos em Informática, Técnicos em Redesde Computadores e Técnicos em 
Planejamento e Gestão de TI - com a capacidade de desenvolver sistemas, instalação de redes e 
com visão sistêmica do papel da comunicação e informação na sociedade. 

 Técnicos em Alimentos-com capacidade de orientar quanto a qualidade dos 
alimentos, do ambiente e do consumidor;   

 Técnicos em Meteorologia – com capacidade para estudar o tempo e analisar dados 
meteorológicos.  

Portanto, listei aqui um pouco do que cada um de nós tem capacidade para desenvolver 
na nossa profissão como técnico. O grande mestre Paulo Freire cita que “Se a educação sozinha 
não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda”. Foi investido em nós 
conhecimento científico, e, portanto, sendo agora hospedeiros desse antídoto da ignorância, 
precisamos aprender a transformar o que está ao nosso redor com o nosso conhecimento, 
sermos, portanto, formadores de opinião. 

Finalizando o meu discurso, gostaria de dizer que hoje damos uma resposta positiva a 
sociedade. Vamos sair daqui com o nosso diploma em mãos, mostrando que estamos prontos e 
capazes de atuar como profissionais no competitivo mercado de trabalho. 

 Mas só isso não basta, não podemos parar no tempo, é necessário seguir em frente, 
traçar novos objetivos e com muita dedicação alcançarmos novas conquistas. Que possamos 
aprender com um dos mais sábios reis que habitou nessa terrao qual afirmano livro de Eclesiastes: 
“Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo.” 

Que nessa nova jornada que iremos trilhar, nos mostremos pessoas fortes e preparadas, 
pois as dificuldades certamente virão, mas podemos acreditar que somos capazes de vencer cada 
uma delas. E como falei, Graças a Deus que nos dá essa capacidade. E assim como nós tivemos 
esta oportunidade, que a UEMA possa dar continuidade a este projeto, oportunizando a outros 
jovens uma profissionalização, contribuindo dessa forma para um Maranhão mais digno e 
sustentável. 

Parabéns e sucesso a todos os formandos e boa noite. 


