PREZADOS E PREZADAS PARTICIPANTES DESTA SOLENIDADE DE
COLAÇÃO DE GRAU DOS CURSO SUPERIOR, POR VÍDEO CONFERENCIA,
DO CAMPUS MARACANAÚ DO IFCE
BOA TARDE,
SAUDAMOS INICIALMENTE A MESA DIRETIVA DESTA SOLENIDADE DE
COLAÇÃO DE GRAU; POR VIDEOCONFERÊNCIA DOS CURSOS SUPERIORES
2019.2
- Saúdo o prof. Virgílio Araripe – reitor do IFCE
- Saúdo a profa. Germana Marinho – diretora de ensino do campus
Maracanaú
- Saudamos os chefes de departamentos o servidor Marceu veríssimo e
prof. Anderson de castro, respectivamente, do DAP e do DEPPI;
- Saudamos os coordenadores dos cursos presentes nesta solenidade de
colação – propfs
Narcélio Araújo
Celso Rogerio Schmidlin

Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária
Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação
Tecnólogo em Manutenção Industrial
Joao Carlos da Costa Assunção Licenciatura em Química
Otavio Alcântara de Lima Junior Bacharelado em Ciência da Computação
Weber Chaves Fontoura
Bacharelado em Engenharia Mecânica
- Saudamos os seguintes servidores presentes
Elder Kened Cardoso
Debora Natazia Moreira Barbosa
Ana Carla Cadarço Costa
Thaís Lima Silva
Saulo Rego
José Elieudo Nascimento
Guilherme da Silva Braga

Coordenador da CCA
CCA
Chefia do Gabinete / Direção Geral
Gabinete / Direção Geral
Jornalista / Setor de Comunicação
Designer / Setor de Comunicação
Técnico em áudio visual / Setor de Comunicação

- saudamos todos os profs. e servidores presentes e convidados:
- uma saudação especial aos pais, colegas e familiares

presentes:
- saudamos finalmente os nossos formandos, razão maior de
nossa labuta e ação como educador ao longo de suas saudáveis
permanências e estudos em nossa instituição, IFCE, campus
Maracanaú.

SENHORES E SENHORAS,
Neste momento tão complicado e sofrido de nossas vidas, por conta desta pandemia
deste insidioso novo coronavírus, em que o mundo está asfixiado nesta guerra
biológica, e afogado numa crise multifacetada, destacando-se a sanitária, social e
econômica, que numa sinergia deletéria está causando mortes em todo o globo, que já
são mais de 550 mil óbitos, são vidas perdidas, são famílias entristecidas, pois ‘todas as
vidas importam’ e o Brasil, infelizmente, passa da marca de 65 mil mortes por COVID 19,
em pouco mais de quatro meses de pandemia, aponta um levantamento feito pelo
consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de
Saúde,.. onde o país é o 2º com os maiores números de óbitos e de casos no mundo,
atrás apenas dos Estados Unidos, segundo dados da universidade americana Johns
Hopkins.
Ao mesmo tempo, a turbulência econômica decorrente da pandemia de covid19, milhões de trabalhadores tiveram seus salários reduzidos, ou pior, perderam
completamente seus empregos e salários. O vírus é capaz de infectar qualquer um,
mas prevaleceu sobremaneira entre os mais vulneráveis, os mais pobres.
Daí, porque estamos todos engaiolados para o nosso bem e da sociedade – no
isolamento social – e neste momento submetidos a um processo de um planejamento
de flexibilização das atividade econômicas, e estamos, ainda, conforme os protocolos
pré-estabelecidos desenvolvendo nossas atividades letivas no IFCE de forma remota.
(Um exemplo é esta colação grau realizada de forma remota).
Todo este cenário é estranhamento novo, desconhecido neste mar de incertezas, e o
mais prudente neste momento é seguir as orientações cientificas e sanitárias da OMS,
constantemente, repetir MAIS UMA VEZ, VALE A PENAS – usar máscaras, lavar as
mãos, utilizar álcool em gel ou 70%. Manter o distanciamento de no mínimo 1,5m,
evitar aglomerações, e ficar, em casa, se possível. O ideal é trabalhar neste período
pandêmico de forma remota. Evitar no caso de INSTITUIÇÕES DE ENSINO a volta neste
período, sem estabilização e controle pandêmico, das atividades presenciais. Temos
que ter fé que os pesquisadores das universidades e de instituições de pesquisas do
mundo encontrarão a cura da COVID 19!!!

Hoje, 6/7, li na procura de inspiração, o evangelho, segundo Mateus, que nos fala de
como Jesus sempre está disponível para enxugar nossas lágrimas. É maravilhoso darnos conta de que ele sempre está disposto ser o porto de abrigo dos problemas da
humanidade ferida. É aquele capaz de escutar e iluminar nossos dilemas e crises.
Escuta inclusive os sofrimentos que não podemos expressar. ENTÃO, TEMOS QUE TER
MUITA FÉ QUE ESTA PANDEMIA VAI PASSAR ... VAI PASSAR!! Para os pais e familiares
dedicamos esta visão espiritual de conforto e de esperança.
Para os nossos estimados formandos, exemplificamos duas lições de vida de dois
pensadores, que nutrimos muita admiração:

Uma do filósofo e poeta alemão, Nietzsche, do século XIX, cuja obra é bastante
contemporânea, dizia que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Ou seja, o
educador é parte de uma tarefa mágica, capaz de encantar crianças e adolescentes, o
que é bem diferente de simplesmente dar aula. Dar aula é só dar alguma coisa. Ensinar
é muito mais fascinante.
— Com isto almejamos que vocês tenham desabrochado e aguçado suas visões, suas
habilidades de usar o pensamento crítico, suas curiosidades, despertado o instinto de
pesquisador e da criatividade. Isto certamente representam valores intrínsecos que
fazem a diferença na carreira de um profissional de sucesso.
A outra de Cora Coralina, poetisa e contista brasileira do Século XX, considerada uma
das mais importantes escritoras brasileiras, que externou o seguinte pensamento:
“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou
ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais
importante é o decidir.”
— então a capacidade de decidir, de tomar decisões e conseguir resolver problemas
simples ou complexos, analisando criteriosamente as informações, impulsionada pelos
valores, pelo autoconhecimento e por uma formação solida, representa sem dúvida
uma das competências mais buscadas e valorizadas no cenário organizacional atual.
Competência está realizada a atitude, habilidade e o conhecimento.
Finalmente, nos despedimos afirmando a todos vocês, queridos formandos que Esta
casa de Educação, Ciência e Tecnologia sempre estará de portas escancaradas para
vocês, para se for o caso abrir novas oportunidades. Em nome de todos os educadores
do IFCE campus Maracanaú desejamos conquistas em suas trajetórias profissionais de
vida! Boa tarde e fiquem com Deus.

