
               Havia planos bem diferentes para essa noite, mas pivotar, ou seja, reinventar, replanejar, recriar 

e improvisar um novo caminho para o sucesso é um dos ensinamentos que celebramos aqui hoje. 

Meu nome é Simone Rocha da Silva, represento com alegria a 8ª turma do curso de Gestão de 

Negócios e Inovação da Fatec Sebrae e, em uníssono com essa família que a Fatec me deu, agradecemos 

a cada um que pôde dedicar um momento para estar aqui conosco, ainda que virtualmente. Agradeço a 

minha querida companheira de jornada, a também formanda Ana Lígia de Moura, que além de estar 

junto nessa trajetória, ainda pôde escrever comigo esse discurso.  

Hoje celebramos o fim de um trajeto especial. Tão especial que quase podemos chamar de 

mágico: ao longo dos últimos 3 anos cada um de nós, formandos, vivenciou aprendizados aos quais 

somos imensamente gratos, e que nos transformaram em seres aptos e prontos para a mudança, seja 

profissional, pessoal, emocional, e sobretudo, frente a esse novo mundo que se descortina. 

Experimentamos hoje o poder que essa graduação nos outorga e aceitamos com alegria a 

responsabilidade que o acompanha. Gerir pessoas, modelar negócios, inovar, empreender, criar, pensar 

são algumas das ferramentas que temos hoje para tornar o mundo um lugar melhor, para transpor 

barreiras, galgar degraus maiores, derrubar obstáculos e construir pontes, inspirando uma sociedade 

melhor.  

A vitória que hoje comemoramos não é só nossa, estamos hoje aqui também em nome daqueles 

que de alguma forma precisam se esforçar muito para alcançar o mesmo ponto de partida que tantos de 

nós temos. Estamos aqui para dizer ao mundo: SIM, NÓS TAMBÉM PODEMOS!  

E com o poder e a responsabilidade que esta graduação doravante nos imbui, carregaremos 

também a genuína gratidão, e agradecendo finalizo minha fala. 

MUITO obrigada ao meu pai, minha fonte de apoio e inspiração, meu exemplo de ser humano, 

obrigada à minha família pelo suporte ao longo desses 3 anos, obrigada a todos os familiares e amigos 

dos nossos formandos de hoje, obrigada ao nosso paizão e querido modelo, Professor Caio Flávio 

Stetiner, obrigada por todos os puxões de orelha, e por também emprestar os ouvidos sempre que 

necessitamos, obrigada pelo suporte, apoio e confiança. Obrigada ao igualmente paizão Professor 

Roberto Padilha, obrigada ao Professor Mario Roque, obrigada a dulcíssima professora Cecília Canalle, 

aos professores Capellari, Gilberto, Clayton Cunha, Mª Cristina, Eliane Cienplinski, Vagner, Paulo Izumi, 

Neuza, Rodrigo Médici, Carlos Cano, Eduardo Facchini, Fernando Moraes, Alexander Homenko, 

Manduca, ao queridíssimo professor Robson, ao nosso intrépido professor Sidioney, ao Marcelo 

Massahiti, nosso amado Josenyr, obrigada à estimada professora Mônica, aos professores Marcelo 

Aragão, Gustavo Garcia, professora Natalia Fingermann, professor Lincoln e professora Fernanda 

OBRIGADA por ter nos conduzido. 

Ao professor Marcelo Salles, como não poderia ser de outra maneira, entregamos a missão de 

nos apresentar à sociedade como formados, e fundamentamos assim nossos laços. Achou que se livraria 

de nós? Pois agora, como Padrinho, nos sentiremos mais à vontade ainda para lhe pentelhar, pedir 

conselhos e buscar apoio! Obrigada por ser esse ser humano incrivel de coração gigante que nos inspira 

todos os dias, seja para criar figurinhas, ou para ler um código da Constituição Federal! 

E ao professor Rodolfo Ribeiro, eleito pela turma como homenageado, os nossos mais sinceros 

agradecimentos pelo semestre intenso e por sua disponibilidade para nos atender e direcionar em 



nossos projetos pessoais e acadêmicos, por sua generosidade e sua confiança em nós. Talvez as aulas 

online tenham quebrado o gelo inicial que tivemos no comecinho do semestre, e as dificuldades que o 

ano de 2020 foi carregado, nos uniu e revelou em você um parceiraço que com tranquilidade digo em 

nome da turma que queremos levar para a vida.    

E aos meus colegas, aqueles que dividiram angústias e alegrias comigo, noites mal ou não 

dormidas, choros, desespero, pizza, happy hours, insights e aquela brejinha, porque todos somos filhos 

de D’us, eu gostaria de me solidarizar a vocês, pois sei que nas atuais circunstâncias que vivemos, 

muitos de nós perdemos pessoas especiais que vão fazer falta pra sempre, mas que deixaram um 

legado; e pensando nesse conceito de legado, me aprofundei em seu significado.  

Uma das principais maneiras de nos eternizarmos é através do legado: partilhar conhecimentos, 

trocar experiências e ideias são formas vívidas de consolidar nosso legado, e quando temos a 

oportunidade de fazer isso forma de publicações de livros ou artigos, imortalizamos aquele pensamento 

para que não se perca e possa ser replicado e sirva como referência. 

Sendo o conhecimento o legado mais valioso que existe, cabe a nós gestores dar continuidade 

ao legado dos nossos professores cumprindo nosso papel com a sociedade e gerando o nosso legado. 

Jovens, sei que a caminhada foi árdua, posso apenas dar voz ao sentimento de gratidão que 

temos uns pelos outros, sabemos que se não fosse JUNTO, não conseguiríamos chegar aqui, e por isso, 

Aninha e eu queríamos homenagear a todos vocês, formandos, e a todos os amigos e irmãos que 

tivemos ao longo dessa jornada, com o seguinte presentinho: [pedir para Carina dar play no vídeo]  

Boa noite a todos e #GoFoxes 


