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Magnífico Reitor Jackson Sampaio, estimados professores, caros 

concludentes, senhores e senhoras, Boa noite 

 

Hoje finaliza-se um ciclo importante na nossa vida acadêmica: o 

mestrado. Foram dois anos dedicados a busca por respostas, 

aprofundamentos em pesquisa e investimentos na formação profissional. O 

exercício diário do aprender, relacionando a teoria com a prática foi essencial 

nesta jornada de estudos, ora coletiva, ora solitária. Na nossa memória são 

reavivados fatos e acontecimentos que motivaram nossas escolhas do passado 

e do presente que repercutirão em nosso futuro, como por exemplo, a 

conclusão da graduação, primeiro marco na passagem para a vida profissional. 

No decorrer do curso de Mestrado percebemos a evolução 

pessoal seja no desenvolvimento de habilidades na prática da pesquisa e da 

docência, como também a constatação da maturidade cognitivo-emocional 

para conduzir o trabalho acadêmico. O desafio da construção do conhecimento 

foi aceito, logo nos empenhamos na busca pelas respostas dos 

questionamentos que surgiram antes, durante e depois da conclusão da 

pesquisa. A parceria com os colegas mestrandos e professores foi fundamental 

para o sucesso dessa etapa, pois somamos esforços, experiências e juventude 

para alcançar todos os objetivos propostos na  pesquisa e para essa etapa de 

nossa formação .   

Nosso sentimento de gratidão é imenso pela Universidade 

Estadual do Ceará, instituição de ensino superior, formada por homens e 

mulheres que proporcionam educação de qualidade ímpar e compromisso 

social, sendo o ponto de partida e chegada de muitos de nós. Os obstáculos no 

aprimoramento acadêmico dentro de uma  universidade pública no Nordeste do 

Brasil foram superados, pela nossa dedicação e com a cooperação mútua dos 

nossos professores e funcionários por perseverarmos juntos na busca pelo 

conhecimento.  

. Durante o curso podemos presenciar nossos mestres como 

seres humanos inigualáveis e profissionais exemplares que nos incentivaram 



do início ao fim de nossa jornada . Agradecemos  todas as orientações, 

conversas, leituras coletivas, anotações que foram importantes para aprimorar 

e ajudar na incessante busca do conhecimento  . Aos nossos mestres de hoje  

muito obrigado! 

A plenitude do ser não é conseguida apenas com realizações 

profissionais, conseguimos ter satisfação, mas percebemos que o equilíbrio é 

essencial na nossa existência. Hoje estamos alcançando êxito na formação 

acadêmica, pois a educação na célula familiar nos inspirou, nos apoiou nas 

nossas escolhas, nas inseguranças e dúvidas que sentimos no caminho 

percorrido durante o curso. Por isso gostaríamos de prestar nossas 

homenagens e sinceros agradecimentos aos nossos pais, amigos, familiares e 

pessoas que hoje passaram a fazer parte da nossa vida e influenciaram nossa 

história. Hoje compartilhamos com vocês esta alegria, a todos vocês nosso 

muito obrigada! 

O trabalho árduo para conclusão desta etapa foi compartilhado 

com nossos colegas, familiares, professores que estiveram presentes em cada 

fase. Hoje reconhecemos que sempre a mão de Deus, Arquiteto do universo, 

esteve presente nesse caminho que algumas vezes apresentou-se de forma 

pesada, mas o nosso fardo ficou leve quando confiamos e acreditamos Nele 

com Fé na conclusão dos nossos sonhos. 

A poesia é  rima que chega aos ouvidos como melodias e 

proporcionam alegria ao coração. Quero finalizar minha fala com leitura de um 

cordel elaborado especialmente para este momento. A autora é a pedagoga 

Maria Liduína Bonfim Lima professora e escritora de cordel. 

 

I 

Quando aqui chegamos 

Sabíamos com precisão 

Fazer curso de Mestrado 

Pesquisa e extensão 

Buscando novos saberes 

Para completar nossa formação 

II 

É hora de sorrir 



Hora de comemorar  

Pelos caminhos da vida 

Vamos todos inovar 

Criando novos projetos  

Para a saúde melhorar 

III 

O momento é de glória 

Queremos agradecer 

Ao nosso Deus criador 

Nossos pais e professores 

Que nos encorajaram 

Com firmeza e rigor 

Nos dando ordem de fé 

Força ,perseverança e valor 

IV 

Nosso desafio foi grande 

O sonho não foi em vão 

Perdemos noites de sono 

Buscando novas informações 

Tendo muito compromisso 

E liberdade de ação 

V 

Os conhecimentos adquiridos 

Nessa honrosa Universidade 

Colocaremos em prática 

No momento adequado 

Tendo claro em nossa mente 

O compromisso social 

Com ética e dignidade 

 

Autoria: Maria Liduína Bonfim Lima ,Pedagoga. 

 


