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Exma. Professora Iraní Rupolo, magnífica Reitora do Centro Universitário Franciscano, 
demais autoridades presentes já citadas pelo cerimonial, professores, funcionários, pais, 
familiares, amigos. 
 
Antes de dirigir umas poucas e sinceras palavras a vocês, meus alunos, agradeço a UNIFRA, 
representada pela Professora Iraní Rupolo, por sempre acreditar, confiar e nos incentivar no 
desenvolvimento do Curso de Física: habilitação Física Médica, que hoje forma a sua nona 
turma. Agradeço à coordenação do Curso pelo apoio, aos colegas, amigos e funcionários e 
agradeço, também, a minha Família pelo Amor. Família “de dois”, como costumo me referir 
a mim e a minha amada Virginia. 
 
Queridos alunos: 
 
Mais uma vez o meu muito obrigado, por esta honrada posição que hoje me conferiram, a de 
paraninfo...é com imensa satisfação que me dirijo a vocês. 
  
O meu breve relato de hoje tem como tema “Nomes e Significados!!”. Este título tem duas 
nuances. Uma é semântica, a outra está sob a guarda de nossos progenitores. Isto é, que 
motivo singular levou nossos pais a seguirem um caminho e não outro, para os nossos 
nomes!? Bem, como não tenho acesso as histórias individuais, pesquisei o significado 
semântico do nome de cada um de vocês. Então vejamos, brevemente: 
 
Carla: significa alguém que, pela aguçada capacidade de observação, consegue descobrir até 
o lado oculto das outras pessoas. Age sempre com polidez e expõe suas idéias sem ser 
autoritária. 
 
Franciely: significa pessoa amorosa, responsável, franca, serena e com facilidade de 
adaptação. 
 
Juliano: significa brilhante e indica uma pessoa de memória prodigiosa, com senso de 
organização e um dinamismo contagiante. 
  
Karine:  de origem árabe, significa generosa. Pessoa comunicativa, amiga, otimista e de 
bom humor. 
 
Márcio: acha que o verdadeiro amor compõe-se de uma sucessão de instantes maravilhosos. 
Realiza com minúcias suas tarefas.  
 
Raisi: do grego, significa pessoa calma, generosa, com influência e companheira. 
 
Tiago: gosta de ser útil e tem sempre uma solução para todos os problemas.  
 
Verônica: vem do grego e significa portadora da vitória. Representa uma pessoa verdadeira, 
confiável, com gosto pelo trabalho. 
 
Waleska: de origem germânica, significa soberana, gloriosa, sempre alerta, ágil, sintonizada 
com o mundo e espírito aventureiro 
 
Após esta breve descrição tenho uma certeza: os seus nomes de fato retratam que são. 
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Antes de encerrar deixo um texto para reflexão, parte de uma fala do dramaturgo carioca  
Augusto Boal: 
 
“Temos a obrigação de inventar outro mundo porque sabemos que outro mundo é 
possível. Mas cabe a nós construí-lo com nossas mãos entrando em cena, no palco e na 
vida. Atores somos todos nós, e cidadão não é aquele que vive em sociedade: é aquele que 
a transforma!” 
 
Caros afiliados, competência vocês já demonstraram ao longo desses nove semestres para o 
exercício da profissão. Então, dediquem-se ao máximo, mas não esqueçam: sejam felizes, 
humildes e vigorosos sem perder a consciência de seus papéis na sociedade que necessita 
fortalecer valores éticos e de cidadania... Cresçam e façam crescer os que convivem com 
vocês. 
  
Para finalizar, vou repetir uma frase dos meus discursos das outras turmas e que exercito 
com frequência: amem acima de tudo, porque tristes são as pessoas que passam pela 
vida sem conhecer o AMOR. 
 
Aproveito a oportunidade para parabenizar os formandos do curso de Sistemas de 
Informação. 
 
Muito obrigado. Boa Noite.                                                           
 

   Santa Maria, 29 de agosto de 2009 


