
 

 

Discurso do Professor Alexsandro Pereira Lima, 
diretor do Campus Pau dos Ferros, para a 

solenidade de Colação de Grau da primeira turma 
de Ciência e Tecnologia do Câmpus Pau dos 

Ferros e celebração dos 3 anos de criação da 
instituição em Pau dos Ferros. 

 

 

 

Boa noite a todas e a todos 

Senhoras e senhores... 

Foi com grande alegria e emoção que recebi o convite para ser o paraninfo desta 
turma! Confesso também que tão grande quanto a emoção fora o nervosismo e 
apreensão que senti! Não sabia se estava mais alegre que nervoso ou mais 
nervoso que alegre! 

Isso se deve ao fato de não ser um evento comum e corriqueiro, estamos falando 
de um verdadeiro acontecimento. Esta é a primeira turma que se forma neste 
campus no exato dia em que comemoramos os três anos da UFERSA Campus 
Pau dos Ferros! 

Imaginem vocês a carga de emoção contida neste evento! Imaginem vocês como 
é está aqui hoje com a responsabilidade de falar dessas pessoas que 
acompanhamos desde seu primeiro dia na universidade! Não é fácil....  

Não é fácil imaginar toda a trajetória desses jovens, que se mistura com a própria 
história inicial deste campus e com a nossa própria. Pensar em tudo que eles e 
suas famílias passaram, pensar em tudo que nós, servidores docentes e técnicos 
administrativos passamos para estarmos vivendo este momento hoje é um 
sentimento difícil de descrever! 

Como um homem das ciências que sou, tentarei descrever um pouco da história 
dos três anos do nosso campus em números; 

No dia 27 de fevereiro de 2012, uma segunda feira, às 13 horas e 30 minutos 
recebíamos os primeiros 100 alunos do Campus de Pau dos Ferros e às 13 horas 
e 50 minutos eu tinha o prazer de ministrar a primeira aula para esses alunos.  

Todos muito jovens, alguns com o semblante preocupado e até assustado com a 
chegada em um novo ambiente. Alguns estavam acompanhados de seus pais, 
vindos de outras cidades. Era notória a preocupação das mães ao deixarem seus 
queridos filhos num lugar distante, numa nova cidade e numa nova vida.  



 

 

De lá para cá três anos se passaram; a Terra completou exatamente 3 revoluções 
ao redor do Sol; Passaram-se mil e noventa e cinco dias; cerca de 26 mil e 
trezentas horas ou 95 milhões de segundos. 

De lá para cá a UFERSA em Pau dos Ferros saltou de um quantitativo de apenas 
2 docentes efetivos e quatro temporários para um total de 47 e em breve 
atingiremos a marca de 76 docentes lotados no campus. Nesse mesmo período, 
passamos de um quantitativo de apenas um servidor técnico administrativo para 
um total de 40. 

Ocupamos nesse tempo uma área total de 10 hectares, modificando radicalmente 
a paisagem às margens da BR 226. Pintamos de azul e branco esse cenário tão 
típico do nosso sertão que às vezes se apresenta em tons de cinza, mas sempre 
renasce num verde vibrante ao menor sinal de chuva. 

Começamos com um único curso, o bacharelado em Ciência e Tecnologia. Hoje, 
três anos depois, tenho a alegria e satisfação de anunciar que já dispomos de 7 
cursos em nosso campus. Além do bacharelado em Ciência e Tecnologia, 
ofertaremos os cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Arquitetura 
e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia 
Ambiental e Sanitária e Engenharia de Software. Perfazendo um total de 580 
vagas anuais oportunizando assim o acesso ao ensino superior público de 
qualidade para nossos jovens do Semiárido Nordestino em especial do Alto Oeste 
Potiguar. 

Nesses três anos nossos corações bateram cerca de 110 milhões de vezes; 
nossos cabelos, para os que ainda os tem, cresceram cerca de 72 centímetros; 
cada um de nós nessa assembleia consumiu nesse tempo algo em torno de 121 
mil litros de água. 

De lá para cá, nós dormimos cerca de 7 mil e setecentas horas. Os alunos com 
certeza dormiram só a metade disso, pois de lá para cá esse jovens, tiveram 2 mil 
400 e 90 horas de aulas e tantas mais de estudos individuais ou em grupos. Eles 
fizeram nada mais nada menos que 450 atividades avaliativas! Isso sem contar 
com a famigerada quarta prova! 

E o que esses números nos dizem sobre esses três anos? O que esses números 
nos dizem sobre o que esses alunos, suas famílias e nós servidores deste 
campus passamos? 

NADA, esses números não dizem nada! 

Pois nada nesse mundo é capaz de quantificar toda dedicação envolvida nesse 
tempo, nada é capaz de quantificar quanto sofrimento, angústia e alegrias todos 
nós passamos! Nada nesse mundo é capaz de expressar toda emoção e orgulho 
que um pai ou mãe estão sentindo hoje ao verem seus filhos formados! 

Portanto, como homem das ciências não consigo expressar toda alegria que sinto 
por estar vivendo este momento, nem muito menos expressar o significado destes 



 

 

três anos em números, porque os números são frios, os números não choram de 
alegria ou de tristeza...  

Por isso, minhas senhoras e meus senhores a única palavra que o meu coração 
consegue transmitir à minha voz é...  obrigado! 

Obrigado Amanda; Taís; Bia; Brenda; Raí; Harranna; Heitor; Helcinho; Iaponan; 
Ivan; Máspoli; Ully; Matheus; Renata; Rogian; Thaisinha; Victoria.... 

Obrigado por fazerem parte da história deste campus, e por fazerem parte da 
minha história. Obrigado pela oportunidade de estar no primeiro momento de 
vocês nessa instituição e por estar agora aqui, 3 anos e cinco horas depois, 
vivendo esse momento com vocês! 

Parabéns a vocês e suas famílias por essa conquista! Sabemos que ela não fora 
nada fácil. Vocês enfrentaram as dificuldades de estudar num campus novo, com 
uma estrutura fantástica, porém com boa parte dela ainda em construção tal qual 
esse auditório em que estamos. 

Hoje é uma noite de muita emoção e alegria, é uma noite para agradecermos 
todas as conquistas e vitórias alcançadas ao longo desses três anos. 

Quero agradecer inicialmente a professora Antônia que gentilmente nos recebeu 
em nossos primeiros momentos no IFRN. Uma parceria que começou ali, a três 
anos atrás e creio que continuará por anos a fio.  

Impossível falar em parceria e não lembrar do professor Gilton e todo apoio que 
ele a UERN tem nos dado ao longo desse tempo. 

Em nome do professor Arimatea, agradeço a todos os servidores da UFERSA, 
que tanto se empenharam para tornar esse sonho chamado Campus Pau dos 
Ferros em realidade e que sem o esforço de cada um deles esta cerimônia não 
estaria acontecendo. Sou grato por todas as alegrias e crescimento humano e 
profissional que esta instituição nos têm proporcionado ao longo desses anos. Na 
UFERSA encontrei não só companheiros de trabalho, mas amigos para toda a 
vida. Sou escancaradamente apaixonado por esta instituição! 

Quero ainda agradecer ao povo e a cidade de Pau dos Ferros, em nome de seu 
prefeito Fabrício, pela forma carinhosa que essa cidade nos recebeu e nos 
acolheu a todos; professores, discentes e técnicos administrativos. Sabemos que 
morar no Semiáriado Nordestino não é fácil, falta água e sobra Sol. Mas tem 
muito calor humano e boa vontade para compensar um clima tão adverso. 

Exemplo maior de boa vontade e pensamento no bem da coletividade 
encontramos aqui, nas pessoas do Sr. Souza e da Sra. Alzir que com seus 
pensamentos focados em um bem maior, cederam o terreno para a construção do 
nosso campus. A vocês, o nosso muito obrigado!   

Em nome do professor Joselito e da professora Edna, agradeço aos colegas dos 
câmpus de Angicos e Caraúbas pela parceria e companheirismo de sempre.  



 

 

Do campus de Pau Ferros quero agradecer e parabenizar o professor Cláwsio por 
sua competência e dedicação a esta instituição. Sabemos que o ano de 2014 fora 
um ano muito difícil em sua vida, onde sofrera um acidente a serviço da instituição 
e mesmo hospitalizado e em tratamento suas maiores preocupações eram seus 
alunos e o curso de Engenharia Civil do qual é Coordenador. Em seu nome 
professor, agradeço a todos os docentes deste campus. 

Dos servidores técnicos administrativos, quero parabenizar a servidora Lélia, filha 
de Pau dos Ferros, que está conosco desde o começo e agora irá nos deixar por 
um tempo para concluir o seu doutorado. Em seu nome Lélia, agradecemos todos 
os servidores técnicos administrativos do campus. Sou muito grato por conviver 
com todos vocês. 

Dos nossos servidores terceirizados, quero agradecer ao Sr. Lindojonson, e em 
seu nome, agradeço a todos os demais servidores terceirizados que tanto nos 
ajudam no bom funcionamento deste campus.  

Aproveito ainda para parabenizar a nossa Senadora Fátima Bezerra por todo seu 
trabalho em prol da educação desse país e agradecer por sua presença nessa 
noite abrilhantando nossa festa. Agradeço toda atenção que a senhora sempre 
deu a nossa instituição em especial ao Campus de Pau dos Ferros. Muito 
obrigado Senadora!! 

Quero agradecer especialmente a minha família, em nome de minha esposa 
Betânia, que tanto nos tem apoiado. Obrigado meu amor por tudo! Só você sabe 
o quanto abdicamos do nosso tempo juntos em prol desse projeto chamado 
UFERSA.  

Por fim, quero dedicar minhas últimas palavras nessa noite aos formandos.  

Não serei mais professor de vocês, mas gostaria de dar-lhes um último 
ensinamento, um daqueles que ouvimos dos nossos pais quando saímos de casa; 

Vão, é hora de ir! Continuem buscando novos horizontes, novos conhecimentos. 
Sejam sempre humildes, nunca façam nada esperando reconhecimento, pois 
muitas vezes ele não vem. Acordem cada dia de suas vidas querendo fazer 
sempre o seu melhor e durmam cada noite o sono dos que cumpriram seu dever.  

Honrem sempre suas famílias sendo profissionais honestos e competentes. Usem 
todo conhecimento que vocês adquiriram aqui para ajudar a desenvolver essa 
nossa grande nação em especial nossa região ainda tão carente. 

Saibam que seu velho professor estará aqui, sempre torcendo por vocês, onde 
quer que vocês estejam!  

 

Muito obrigado a todos! 

Boa noite! 


