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Ilustríssimo professor Cléber Avila Barbosa, Pró-Reitor de Extensão, neste ato representando

o Magnífico Reitor do IFSULDEMINAS, professor Marcelo Bregagnoli.

Ilustríssimo professor  Luiz  Flávio  Reis  Fernandes,  Diretor-Geral  do IFSULDEMINAS -

Campus  Inconfidentes,  no  qual  saúdo  todas  as  excelentíssimas  autoridades  presentes,

ilustríssimos convidados, caros formandos. Boa noite! 

Enfim chegou  o  grande  dia!!  Vejo  aqui  a  alegria,  o  sorriso  contagiante  de  cada  um,  o

sentimento de dever cumprido. Vocês se esforçaram dia após dia em busca deste sonho. Vocês

merecidamente venceram e hoje, os aplausos são todos para vocês! 

Gostaria  de  aproveitar  o  momento  e  fazer  alguns  agradecimentos.  Primeiramente,  pelo

convite  realizado pelo Diretor-Geral  do Campus Inconfidentes para ser  o  homenageado do

IFSULDEMINAS. Fiquei muito lisonjeado pelo convite por estar participando desta solenidade

de colação de grau. Meu muito obrigado. 

E me sinto também muito feliz por esta homenagem estar acontecendo neste momento tão

ímpar, onde o Homenageado Especial é um grande mestre, educador no sentido mais amplo da

palavra, admirado por muitos egressos e servidores da nossa instituição e ex-diretor da nossa

saudosa  ex-Escola  Agrotécnica  Federal  de  Inconfidentes  “Visconde  de  Mauá”,  professor

Gabriel  Vilas Boas,  nesta cerimônia sendo representado por seu filho Gabriel  Cássio Vilas

Boas.  Com certeza ele  está muito orgulhoso por esta  homenagem e sempre olhará por esta

instituição de ensino independentemente de onde estiver,  pois  o espírito  dele  sempre estará

presente entre nós. 

E, de forma muito especial, estar prestigiando esta cerimônia de colação de grau junto com

as comemorações dos 102 anos da nossa querida instituição. Vocês, caros formandos, a partir de

hoje fazem parte desta história. 

Agora caros formandos, uma pergunta. Valeu a pena? 

Valeu a pena os dias de angústia, as cobranças, o cansaço, os momentos de tédio e exaustão?

Valeu a pena toda a caminhada percorrida ao longo deste 3, 4 ou 5 anos?

Cada momento vivido nessa louca correria em busca de um objetivo em comum, valeu a

pena?



E agora, que vocês deixam colegas e amigos de longa data para todos seguirem caminhos

distintos, caminhos que se estendem ao longe até se perder de vista? Como será? A partir de

agora  tudo será  diferente,  a  vida  conhecida  nestes  últimos  anos  chegou ao  fim,  a  zona  de

conforto findou, as responsabilidades serão outras e uma nova estrada será seguida.

Então caminhemos com firmeza nos passos e cabeça erguida, sem medo, porque caminhar

por novos destinos é preciso. Não podemos nos esquecer que, embora a alegria do presente

exista, o futuro reserva outras aventuras. 

Deixar para trás momentos plenos de união e companheirismo é doloroso, mas não podemos

nos estagnar no tempo. É necessário seguir em frente e buscar novos objetivos com muito amor

e dedicação para encontrar o novo. 

A amizade de tantos anos fica, assim como o respeito e as boas lembranças que jamais serão

esquecidas, pois o tempo não para e precisamos dar continuidade à vida. 

Agora vocês estão diante do seu próprio tempo e as escolhas de hoje refletirão o amanhã. 

Pensem sobre isso. 

Caros formandos, esta noite é muito especial para todos nós servidores docentes e técnicos

administrativos.  Porque hoje confirmamos que todo o trabalho realizado por esta centenária

instituição em prol de uma formação profissional e humana para todos vocês VALEU A PENA. 

Valeu cada gota de suor, cada esforço, cada momento de orientação e conversa. Cada sorriso

ao final de um trabalho bem feito não foi em vão. As sementes foram plantadas, e temos a

certeza que nós servidores, assim como seus pais e mães, familiares e amigos, ajudamos na

construção do caráter de cada um de vocês na maior escola de todas, A VIDA. 

Vocês, caros formandos, não chegaram ainda ao fim, pois a jornada é longa, mas temos a

certeza de que o futuro reserva gratas surpresas. Por isso afirmo a vocês: sim, valeu muito a

pena.

Lembrem-se, pessoas grandes são aquelas que lutam por ideais e a conquista de hoje vai

impulsioná-los  a  outras  buscas  e  abrir  novos  horizontes,  sempre  apontando para  um futuro

grandioso. O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram vocês até aqui. Esperamos

que esta vitória seja o início de muitas outras conquistas. Não deixem que as pessoas te façam

desistir daquilo que você mais quer na vida.  Acredite. Lute. Conquiste. E acima de tudo,

sejam felizes! 



E,  finalizando,  gostaria  de  compartilhar  com vocês  um poema de  Cora Coralina  -  SABER

VIVER. 

“Não sei... se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se

não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser: o colo que acolhe, o braço que

envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que

corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro

mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta, nem longa demais,

mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto ela durar…”

Parabéns a todos pela formatura! Um forte abraço e boa noite.


