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   Bacharelandos se formam em Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia e Licenciatura em Educação Física

A Faculdade Sudamérica de
Cataguases realizou dia 07 de
janeiro uma Sessão Solene de
Colação de Grau dos Bacha-
relandos em Ciências
Contábeis, Direito e Fisiote-
rapia e Licenciandos de Edu-
cação Física, das turmas de
2010  a cerimônia foi no Ed-
gar Cine Teatro.

A Mesa de Honra dos tra-
balhos foi composta pelas se-
guintes pessoas:

Dr. Gilson Gervásio de
Sousa Júnior; Presidente do
Centro de Ensino Superior

Sousa Borges, Entidade
Mantenedora da Faculdade
Sudamérica e Presidente da
Congregação; Professor
Alcino Leite Antonucci; Dire-
tor Geral da Faculdade
Sudamérica e membro da
Congregação que presidiu a
Sessão; Gilson Gervásio de
Sousa, Diretor Administrativo
do Centro de Ensino Superi-
or Sousa Borges; João Paulo
Júnior, Juiz de Direito da
Comarca de Cataguases e
patrono do curso de Bacha-
relado em Direito; Professora

Rosemere Helena de Sousa
Silva, Secretária Municipal de
Educação; Professor Mestre
Adalberto Rigueira Viana,
Paraninfo dos formandos;
Anízio Araújo da Silva, Dele-
gado Seccional do Conselho
Regional de Contabilidade e
patrono do curso de Bacha-
relado em Ciências Contábeis;
Professor Samuel Gonçalves
Pinto, Coordenador do Cur-
so de Licenciatura em Educa-
ção Física e também patrono
dos Bacharelados do Curso
em Educação Física; Marcos

Antônio da Silva Mauad,
patrono do curso de Bacha-
relado em Fisioterapia; Pro-
fessor Sérgio Luiz Agostinho
Gonçalves, Coordenador do
Curso de Bacharelado em Ci-
ências Contábeis e membro da
Congregação; Dr. André
Borges de Sousa, represen-
tante da Coordenação do
Curso de Bacharelado em Di-
reito e membro da Congrega-
ção; Professora Andrea Alves
Margato, Assessora
Psicopedagógica da Faculda-
de Sudamérica e membro da

Congregação; Professor
André Nascimento Monteiro,
Coordenador do Curso de
Bacharelado em Fisioterapia
e membro da Congregação;
Suelena Estevanim de Paula,
Secretária Geral da Faculda-
de Sudamérica; Professor
Leonardo Augusto de Almeida,
Coordenador da Comissão
Própria de Avaliação e mem-
bro da Congregação; Profes-
sor Antero Eugênio do Valle,
membro da Congregação e re-
presentante do corpo docen-
te; Professora Gisele de Paula

Vieira, membro da Congrega-
ção e representante do corpo
docente; Professor Lucas
Roberti membro da Congre-
gação e representante do cor-
po docente; Cláudia Mendes
Rocha, membro da Congre-
gação e representantes do
corpo docente; Silas Guima-
rães Toledo, membro da Con-
gregação e representante do
corpo discente e pelo jorna-
lista Nelson Filho Bacharel em
Direito e presidente do
Diretório Central dos Estudan-
tes da Faculdade Sudamérica.

O paraninfo Professor Adalberto Rigueira Viana e o Dr. Gilson Gervásio de
Sousa Júnior; Presidente do Centro de Ensino Superior Sousa Borges, Enti-
dade Mantenedora da Faculdade Sudamérica e Presidente da Congregação

A professora Andréa Margato, o Diretor Geral Alcino Leite Antonucci, Dr. Gilson Gervásio de Souza Filho, professor Adalberto Figueira Viana e o funcionário
homenageado pelos bacharelados Odilon Guimarães de Oliveira
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Dia 7 de janeiro do ano de
2011...

Dia de festa, de satisfação,
de vermos tornar-se realidade
mais um sonho em nossas vi-
das. Hoje, todos vocês pode-
rão dizer com toda a força dos
seus sentimentos: agora somos
profissionais e estamos come-
çando a carreira que sempre
procuramos e estaremos abra-
çando.

Peço permissão a todos que
aqui se fazem presentes, para
dizer que é uma noite de ho-
menagens àqueles que inicia-
ram, estão construindo e ainda
construirão muito mais o nome
do Instituto de Ensino Superi-
or Souza Borges, da Faculda-
de Sudamérica, como Institui-
ção de ensino, de excelência já
comprovada, sem qualquer
sombra de dúvidas...

Aos mantenedores pela co-
ragem de enfrentar tão difícil e
arrojado desafio, num país
onde a Educação, infelizmen-
te, está relegada aos mais bai-
xos níveis...

Voltando um pouco no tem-
po, lembro-me do início de tudo
aqui para mim, ano de 2004,
quando tive a felicidade de ser
convidado para criar o curso
de educação física aqui na Fa-
culdade Sudamérica, nesta tão
querida e hospitaleira cidade
de Cataguases, que tinha em
funcionamento, apenas o Cur-
so de Direito.

Depois de um ano elaboran-
do o projeto pedagógico do
Curso de Educação Física,
vimo-lo autorizado em janeiro

Discurso do Paraninfo de todas as turmas

de 2005 em Belo Horizonte,
pela Comissão do MEC, e
tendo o seu início em 2006.
Naquele ano também, come-
çava o curso de Ciências
Contábeis, que juntamente
com a Educação Física  funci-
onava  no CAT desta cidade.

Com todos os sacrifícios e
alegrias comuns a todos os cur-
sos, chegamos neste final de
ano ao ápice da nossa carreira
profissional com o seu reco-
nhecimento, também por co-
missão do MEC, com o con-
ceito 4, que para nós e para a
cidade pode ser considerado
como fato raro. Mérito de to-
dos que para isso lutaram, em-
prestaram o máximo dos seus
conhecimentos e de suas de-
dicações - diretoria, professo-
res, funcionários, alunos e co-
munidade cataguasense.

Não poderia nunca deixar
passar esta singela oportunida-
de para agradecer aos estima-
dos alunos dos 4 cursos que
aqui hoje se fazem presentes,
pela distinção da escolha do
meu nome para ser o Paraninfo
como representante das Facul-
dades Sudamérica. Agradecer
a Mantenedora pela confiança
no nosso trabalho, por ter nos
convidado para retornar a esta
tão querida casa de ensino su-
perior, após um ano e meio de
afastamento voluntário.

Agradecer e cumprimentar a
todos os professores que com-
põem os corpos docentes de
todos os cursos pelo amor e
dedicação à profissão de cada
um, em particular.

Como sabemos, a Educação
Física, cuida da saúde e da
mente, prevenindo o corpo
contra as possíveis enfermida-
des ou doenças que assolam o
mundo. Ela procura fazer com
que mentes sãs, possam ocu-
par somente e sempre, corpos
sãos.

A fisioterapia é um ramo da
saúde que procura recuperar
aqueles que sofreram algum
acidente ou encontram-se de-
bilitados fisicamente e, que,
com enormes sacrifícios e de-
dicação, por intermédio dos
seus profissionais, procura
reintegrá-los à sociedade e a
vida útil.

Direito é aquele que faz com
que todos cumpram as leis,
ensinando a todo custo fazer
com que exerçam a justiça na
verdadeira acepção da palavra.
Aqui cabe um lembrete aos
meus caros e diletos
formandos deste curso: lem-
brem-se sempre de que, ao se
querer fazer justiça em dema-
sia ou com rancor, fatalmente
estará acontecendo a injustiça.

Ciência contábil é aquela que
cuida do patrimônio das em-
presas, revelando com trans-
parência a situação do ativo e
do passivo de alguma firma,
procurando jamais incentivar
ou fazer apologia da sonega-
ção de impostos ou de duvi-
dosas informações contábeis.

Numa noite como esta, onde
a alegria é a tônica de tão im-
portante e fugaz momento de
nossas vidas, jamais podería-
mos deixar de elevar os nos-

sos pensamentos aos céus para
nos recordar de alguns cole-
gas e amigos que, muito pre-
cocemente nos deixaram, aten-
dendo aos desígnios de Deus
em esfera para nós desconhe-
cida.

Saudades dos colegas Mar-
co Túlio David das Neves, pro-
fessor do Curso de Educação
Física, Eduardo Farches, pro-
fessor  e  Jaime Luiz Nunes
Aguiar professor e Coordena-
dor do curso de Fisioterapia,
dos alunos do Curso de Direi-
to, Marcelo Ramalho e Sebas-
tião Silvério e da querida fun-
cionária Dona Josélia Maria de
Jesus Souza.

Lembramos também com
muita satisfação de alguns esti-
mados colegas que por aqui
passaram desempenhando as
suas funções de professores e
Coordenadores como Marcelo
Fróes Padilha (Direito) - Juliano
França e José  Tadeu Madeira
(Fisioterapia) - Jesusimar Oli-
veira Dornellas (Ciências
Contábeis), todos eles gozan-
do de saúde e sendo profissi-
onais úteis e dedicados aqui ou
em outras plagas.

Agradeço a Deus por me
proporcionar a oportunidade e
a honra de ter trabalhado com
os professores Luiz Sérgio Sa-
raiva e Alcino Leite Antonucci
com os quais aprendi muito,
principalmente na aplicação da
tolerância, da humildade, da
serenidade e do bom senso.

Aprendi muito com duas
pessoas simples, de corações
fraternos que sempre nos dis-
tinguiram com a verdadeira
amizade. Refiro-me aos funci-
onários Francisco de Paula
Gomes (o nosso inconfundí-
vel Paulinho) e Odilon Gui-
marães Oliveira que chamá-
vamos de fenômeno por cau-
sa do jogador Ronaldo do
Corinthians... que um dia nos
disse. Professor, com esse
dinheiro todo é fácil ser fe-
nômeno, mas fenômeno mes-
mo foi meu pai que na roça,
com uma enxada, todo dia
debaixo de sol ou chuva,
conseguiu manter e educar
muitos filhos e, graças a Deus,
não criou nenhum vagabun-
do na família.

E em nome do Paulinho e

do Odilon, abraço a todos os
outros funcionários da
Sudamérica, independente-
mente do cargo que exercem.
As meninas da Secretaria
Acadêmica que sempre a
mim dispensaram um carinho
especial, sempre dispostas a
colaborar com tudo que soli-
citávamos, o mais rapida-
mente possível.

Traçando um paralelo, pos-
so dizer que verdadeiros fe-
nômenos estão aqui presen-
tes, são os senhores pais e se-
nhoras mães de todos os
formandos, verdadeiros he-
róis que sabem o quão difícil
foi para criá-los e hoje ofe-
recer-lhes o caminho do bem
viver, representado por um
título que muitos querem e
muitas vezes não podem con-
quistar.

Por isso, as nossas mais jus-
tas homenagens a todos os
pais aqui presentes e aos in-
felizmente ausentes, pela luta,
pelas lágrimas, pelas noites
não dormidas, pelas preocu-
pações e pelos sacrifícios
muitas vezes desconhecidos
pelos filhos que aqui estão re-
cebendo os seus diplomas.

Para vocês formandos, fa-
remos uma pequena compa-
ração da carreira de cada um,
com a construção de uma
casa; a Faculdade propicia
ou representa a base,  o ali-
cerce de cada construção.

Caberá a cada um de
vocês, ter a casa que quise-
rem, com pedras chamativas,
azulejos caros, pintura mo-
derna, etc, de acordo com a
capacidade e força de von-
tade e, principalmente, pela
honestidade no exercício de
suas profissões. Alguns pode-
rão ter palácios suntuosos,
mansões luxuosas e outros,
poderão ficar em pequenas e
não muito confortáveis  casi-
nhas. Por isso, pensem seri-
amente no compromisso que
estão assumindo doravante
em suas vidas. Como disse
Fernando Sabino "democra-
cia é oportunizar a todos o
mesmo ponto de partida.
Quanto ao ponto de chega-
da, depende de cada um".

Um conselho que um dia
recebi do meu velho e expe-

riente pai e que, com muita
dificuldade procurei aplicar
em todos os momentos da
minha vida tomo a liberdade
de repassar a vocês que aqui
estão me ouvindo: humildade
e caldo de galinha, nunca fa-
rão mal a quem quer que seja.
Neste mundo tão conturba-
do e muitas vezes perverso e
cruel, ela, a humildade, com
toda certeza, terá o seu lugar
reservado e aqueles que dela
fizerem uso, certamente nun-
ca se arrependerão de
exercitá-la constantemente.

Para encerrar esta mensa-
gem, para deixá-los livres
para o momento mais solene
desta festa, e, para convidá-
los à reflexão, posso afiançar-
lhes que certa noite sonhei
que sabia tudo, que era o
dono da verdade, no entan-
to, ao acordar constatei que
a noite me pregara uma enor-
me mentira...

Gostaria também, de lem-
brar-lhes que, o verdadeiro
líder não é aquele que chega
sempre primeiro ou na fren-
te, e sim, aquele que faz com
que todos cheguem juntos...
Isso foi o que tentei fazer no
Curso de Educação Física,
não sei se de forma justa e
perfeita.

Um grande abraço a todos
e que Deus, na sua infinita
bondade, possa iluminar os
caminhos e as dificuldades
que certamente cada um de
vocês sempre enfrentará. O
eterno agradecimento por
esta emoção a mim propor-
cionada, de forma tão carinho-
sa. Que possam curtir verda-
deiramente este momento úni-
co em suas vidas.

Lembrem-se de que o mai-
or prêmio que um ser humano
pode receber em vida, é o re-
conhecimento pelo trabalho
desenvolvido e pelos exem-
plos que oferece ao longo de
toda a sua vida, e este troféu,
sem sombra de dúvidas, es-
tou recebendo aqui, agora...

Uma noite memorável para
todos. Sejam verdadeiramen-
te felizes é o que desejo de
coração para todos vocês.
Obrigado meus queridos e
diletos formandos da Facul-
dade Sudamérica.
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   Juro, no exercício das funções de meu grau, acredi-
tar no Direito como a melhor forma para a convivên-
cia humana, fazendo da justiça o meio de combater a
violência e de socorrer os que dela precisarem, servin-
do a todo ser humano, sem distinção de classe social
ou poder aquisitivo, buscando a paz como resultado
final. E, acima de tudo, juro defender a liberdade, pois
sem ela não há Direito que sobreviva, justiça que se
fortaleça e nem paz que se concretize.

Juramento do
Curso de Direito

Ao receber o grau de Bacharel em Ciências Contábeis,
juro, perante a Deus e a Sociedade, exercer a minha
profissão com dedicação, responsabilidade e competên-
cia, respeitando as normas profissionais e éticas.

Juro pautar minha conduta profissional observando
sempre os meus deveres de cidadania, independentemen-
te de crenças, raças ou ideologias, concorrendo para
que meu trabalho possa ser um instrumento de controle
e orientação útil e eficaz para o desenvolvimento da
sociedade e o progresso do País.

Comprometo-me, ainda, a lutar pela permanente união
da Classe Contábil, o aprimoramento da Ciência
Contábil e a evolução da profissão.

Juramento do Curso de
Ciências Contábeis

Prometo dedicar-me à profissão de fisioterapeuta
utilizando todo conhecimento científico e recursos téc-
nicos por mim adquiridos durante o período de for-
mação, comprometendo-me a aprofundá-los e
atualizá-los sem medir esforços, assegurando aos
pacientes sob meus cuidados o bem-estar físico, psí-
quico e social.

Juro honrar o nome da fisioterapia com amor, res-
peito e dignidade, empregando todos os meios para
fazê-la conhecida e valorizada.

Juramento do
Curso de Fisioterapia

Juro, no exercício da minha profissão e consciente
da responsabilidade que me é confiada, atuar com
dignidade, amor e ética profissional na arte de edu-
car, transformar a inércia do mundo respeitando os
sorrisos, os protestos e os anseios do ser humano.

Juramento do
Curso de Educação Física
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Agradecer é admitir
que houve um momento
em que se precisou de al-
guém; é reconhecer que o
homem jamais poderá
lograr para si o dom de
ser auto-suficiente.

Ninguém e nada cres-
ce sozinho, sempre é pre-

Homenagem aos mestres
proferida por Cristiane
Aparecida Pereira Pinto

Na correria dos corredo-
res da Faculdade, no nervo-
sismo dos discentes em tem-
pos de pré-matrícula, na
ansiedade das idas nas secre-
tarias à espera de notas, lá
estavam vocês. Muitas vezes
não foram percebidos, ou-
tras vezes até ignorados.

Mas, com humildade,
souberam ser coadjuvantes
da nossa conquista. Um en-
saio transforma-se em espe-
táculo não apenas pelos ar-
tistas principais. Um espetá-
culo torna-se grande quan-

Homenagem aos funcionários
proferida por Roberta Moreira de
Oliveira, do Curso de Fisioterapia

ciso um olhar de apoio, uma
palavra de incentivo, um
gesto de compreensão, uma
atitude de amor.

A todos vocês que quan-
do deveriam ser simples-
mente professores, foram
mestres. Que quando deve-
riam ser mestres, foram

amigos e em sua amizade
nos compreenderam e nos
incentivaram a seguir nos-
so caminho pela conquista.

A vocês que comparti-
lharam nossos ideais, de-
dicamos a nossa vitória,
com a mais profunda gra-
tidão e respeito.

do existem pessoas competen-
tes trabalhando por ele, mes-
mo sem receberem reconhe-
cimento.

Só os que conseguem ver
além do que pode ser visto
haverão de compreender o
valor do serviço bem feito,
ocultamente, mas com amor.

Assim foram vocês além
de competentes e prestativos,
tinham sempre um sorriso
encantador para nos receber,
aliás, o que é um marco seus.
Vocês foram verdadeiros an-
jos em nossa caminhada.

Sempre com uma novida-
de, sempre bem humorado,
apesar do mau humor de al-
guns. Interrompendo as au-
las, foram uma válvula de
escape em muitos momentos.

Muitos mereciam ser ci-
tados, por isso agradecemos
a todos os funcionários da
Faculdade Sudamérica pelo
empenho.

O nosso muito obrigado,
por tudo, em nome de todos
os formandos, pois vocês fa-
zem parte da nossa história
e da nossa conquista.

Hoje nos despedimos.
Por vários anos passa-

mos por dificuldades, inse-
guranças, erros, acertos,
vitórias e alegrias. Chega-
mos ao final com a certe-
za do dever cumprido.
Durante todo esse tempo
fomos colegas, amigos e
até irmãos, choramos e
sorrimos muitas vezes jun-
tos e isso nos fez pessoas
diferentes.

Diferentes porque o riso
e a lágrima têm a capaci-
dade de unir pessoas e ao
nos separarmos levamos
um pouco um do outro e
deixamos um pouco de
nós.

Amigos, muitas lutas nos
esperam! Mas tenhamos
sempre em nós essa força
que nos trouxe até aqui e
que agora nos leva a se-
guir caminhos diferentes,
pois o valor da nossa ami-
zade não foi provado ape-
nas nos momentos de ale-

Homenagem aos amigos e colegas
proferida por Fernanda Martins
Cazeta, do curso de Fisioterapia

gria, mas principalmente
nos momentos de dificulda-
des e tristezas, quando até
as lágrimas por terem sido
compartilhadas, foram bem
menos dolorosas.

As dificuldades de toda ca-
minhada são mais facilmen-
te transpostas quando, além
dos nossos próprios passos,
outros pés compartilham
também desta aventura.

Daí, nosso sincero agra-
decimento àqueles que,
mais que amigos, foram
também estímulo e compa-
nhia para concluirmos com
êxito nossa jornada e, mais
uma vez, colocarmo-nos
lado a lado para receber a
merecida recompensa.

Agradecemos também a
vocês amigos, que nos as-
sistem na platéia, pela com-
preensão, pelo carinho, por
terem entendido nossa au-
sência em tantos momen-
tos, devido às provas, aos
trabalhos,mas acima de

tudo pela torcida,pelas pa-
lavras de incentivo nas
horas difíceis.

Ficará a saudade desses
anos de faculdade, dos
amigos, das aulas, das pro-
vas, das noites sem dormir,
das festas, dos momentos
de angústias, de alegria,
de realização, de tudo
aquilo que contamos os
dias para acabar.

A saudade de todos e a
esperança de um breve re-
encontro estarão sempre
em nossos corações.

Mudaram as estações e
nada mudou, mas eu sei
que alguma coisa aconte-
ceu.

Está tudo assim tão di-
ferente. Se lembra quando
a gente chegou um dia a
acreditar que tudo era pra
sempre, sem saber que o
pra sempre acaba!

Mas nada vai conseguir
mudar o que ficou... (Re-
nato Russo)

“Pais, hoje, neste mo-
mento especial, envolto em
clima de encantamento e
sonho, procuro seus olhos
na platéia...

Os mesmos olhos que,
ansiosos, acompanha-
ram meus primeiros pas-
sos.

Olhos que me viram

Nathália Correa Brandão, bacharelanda
do curso de Ciências Contábeis,
prestou a homenagem aos pais

crescer e passaram noites
velando o meu sono agi-
tado. Olhos preocupados
ao ver que eu não era
mais criança e aos poucos
ganhava o mundo.

Olhos que brilharam com
minhas novas conquistas.
Olhos intensos, ternos, que
transmitiram a força ne-

cessária nos momentos
críticos.

E quando encontro seu
olhos na plateia, orgulho-
sos, conseguem ler no
meu rosto as palavras que
a emoção me impede de
dizer:

OBRIGADA! AMAMOS
VOCÊS!

Agradecemos a DEUS
por se fazer presente em
todos os momentos de nos-
sas vidas, pelo ânimo que
Ele nos deu quando bateu
a vontade de desistir, pe-
los livramentos, pelo co-
nhecimento e sabedoria e
por todas as pessoas espe-
ciais colocadas em nosso

Beatriz Melina Amaral de Souza,
bacharelanda do curso de Ciências

Contábeis proferiu o agradecimento a Deus
caminho ao longo dessa ca-
minhada.

Agradecemos a Deus pela
vida, pela saúde, pela força
e pela alegria de hoje cele-
brarmos essa vitória, afinal
Ele, melhor que ninguém,
reconhece nossos sacrifícios
e esforços para atingir esse
objetivo.

Agradecemos porque a
Sua promessa de bondade
e misericórdia até aqui nun-
ca falhou e na certeza de
que Ele nos ama a ponto de
nos enviar Seu filho Jesus
Cristo, seguimos confiantes
que seremos prósperos em
tudo o que fizermos.

Obrigada Senhor!

A vocês que comparti-
lharam os nossos ideais e
os alimentaram, incenti-
vando-nos prosseguir na
jornada, fossem quais fos-
sem os obstáculos.

A vocês que mesmo
distantes mantiveram-se
sempre ao nosso lado, lu-

Isabella de Sousa Araújo Ribeiro,
do Curso de Direito,

homenageou os pais ausentes
tando conosco, dedicamos
a nossa conquista, com a
mais profunda admiração e
respeito.

Porém, se hoje não pos-
so lhe dar um forte abraço
e chorar no seu ombro a
alegria da minha conquis-
ta, não me desespero, pois

sei que sua felicidade de
me ver vencendo mais
essa etapa se faz presen-
te, pois a morte significa
apenas um passo para a
evolução do ser humano
e os laços que nos unem
não foram rompidos pela
mesma.

Deus, Mestres, funcionários, amigos,
colegas e pais são homenageados
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Após a composição da Mesa
de Honra adentrou ao Cine tea-
tro Edgar os formandos em Ci-
ências Contábeis, Direito, Fisio-
terapia e Licenciatura em Edu-
cação Física; acompanhados pe-
los professores homenageados e
todos foram aplaudidos de pé.

Os Professores homenagea-
dos pelos Bacharelandos foram:
Glauce Dias da Silveira, Antero
Eugênio do Vale, Celso Romário
de Oliveira e Valéria Lobo Archete
Boya; pelo Curso de Ciências
Contábeis. Eduardo Marques
Machado, Flávio Honorato da
Silva, Gumercindo Rodrigues
Gomes Neto, Michelle Felipe
Camarinha de Almeida, Thaís
Miranda de Oliveira e Yegros
Martins Malta; pelo Curso de
Direito. Fabrício Sette Abrantes
Silveira e Samuel Gonçalves Pin-
to; pelo Curso de Licenciatura em
Educação Física e Gisele de Paula
Vieira e Hellen de Moura Pires
Moniz pelo Curso de Fisioterapia.

Os formandos cursos também
homenagearam os senhores
Valentim Geraldo Zocateli, Odilon
Guimarães Oliveira, Suelena
Estevanim de Paula e Cínthia de
Carvalho, funcionários da Facul-
dade Sudamérica.

O curso de Bacharelado em
Direito também prestou home-
nagem ao Diretor Geral, Profes-
sor Alcino Leite Antonucci e aos
coordenadores Andrea Alves
Margato e Leonardo Augusto de
Almeida.

AGRADECIMENTOS
Em seguida a palavra foi pas-

sada ao Diretor Geral da Facul-
dade Sudamérica, Prof. Alcino
Leite Antonucci, que abriu a Ses-
são.

Após a abertura todos ficaram
de pé, cantaram o Hino Nacional
Brasileiro e logo em seguida, ou-
viram o Hino de Cataguases.

Posteriormente os Bacharelan-
dos fizeram os agradecimentos.
O agradecimento a Deus foi lido
pela bacharelanda Beatriz Melina
Amaral de Souza, do Curso de
Ciências Contábeis. A bachare-
landa Isabella de Sousa Araújo Ri-
beiro, do Curso de Direito, leu a
homenagem os pais ausentes. A
bacharelanda do Curso de Direi-
to, Cristiane Aparecida Pereira
Pinto leu a homenagem aos mes-
tres. A bacharelanda Fernanda
Martins Cazeta, do curso de Fi-
sioterapia, leu homenagem aos
amigos e colegas. A bacharelan-
da Roberta Moreira de Oliveira,
do Curso de Fisioterapia, para
prestar a homenagem aos funci-
onários. A licencianda Anelise
Aparecida Silva Ferreira, do Cur-
so de Educação Física leu a ho-
menagem a todos os patronos, e
a licencianda Liliene Tricote
Agapito Monteiro, do Curso de
Educação Física leu a homena-
gem ao paraninfo dos Bachare-
landos, em nome de todos os
Cursos.

PARANINFO
Depois o ilustre Paraninfo dos

formandos das turmas do ano
de 2010, Professor Adalberto
Rigueira Viana fez seu pronun-

Bacharelandos da Sudamerica colam Grau

ciamento que emocionou a to-
dos e foi ovacionado.

Ele é Mestre em Educação Fí-
sica pela universidade Santa
Maria do Rio Grande do Sul.
Fundou e Coordenou o Curso
de Educação Física da Facul-
dade Sudamérica aprovado pelo
MEC com nota 4 sendo que a
maior nota dada pelo Ministé-
rio da Educação é 5.

Foi professor de Educação
Física de várias Faculdades e
da Universidade Federal de Vi-
çosa de 1978 a 1993, tem inú-
meras publicações no Brasil e
no exterior, inclusive no Japão,
com mais de trinta artigos ci-
entíficos e livros de Educação
Física.

JURAMENTO
Em seguida foi feito o jura-

mento por todos os formandos
e o primeiro a fazê-lo foi o ba-
charelando Bruno Lelis, do Cur-
so de Ciências Contábeis, que
foi à Tribuna de Honra e pres-
tou o juramento acompanhado
pelos demais bacharelandos do
Curso de Ciências Contábeis,
que ficaram de pé, também com
o braço direito estendido, que
repetiram as palavras do cole-
ga juramentista. A segunda a
fazê-lo foi a bacharelanda Ana
Luiza Cardoso de Azevedo
Sousa, do curso de Direito, que
foi à Tribuna de Honra e pres-
tou o juramento acompanhado
pelos demais bacharelandos do
Curso de Direito, que ficaram
de pé, também com o braço di-
reito estendido, que repetiram
as palavras da colega
juramentista. A terceira a fazer
o Juramento foi a licencianda
Manuella César Toni do Curso
de Educação Física que foi à
Tribuna de Honra e prestou o
juramento acompanhada pelos
demais bacharelandos do Cur-
so de Educação Física, que fi-
caram de pé, também com o
braço direito estendido, que re-
petiram as palavras da colega
juramentista. E  o ultimo a fa-
zer o Juramento foi o bachare-
lando Diego de Souza Silva, do
curso de Fisioterapia, que foi à
Tribuna de Honra e prestou o
juramento acompanhado pelos

demais bacharelandos do Cur-
so de Fisioterapia, que ficaram
de pé, também com o braço
direito estendido, e repetiram as
palavras do colega juramentista.

CULMINÂNCIA
Era chegado então o ápice da

Sessão Solene e o Professor
Alcino Leite Antonucci; Diretor
Geral da Faculdade Sudamérica
chamando à tribuna Adriana de
Almeida Dias bacharelanda do
Curso de Ciências Contábeis. E
junto com o Coordenador do
Curso Prof. Sérgio Luiz Agos-
tinho Gonçalves e o patrono
Anízio Araújo da Silva coloca-
ram o Capelo na cabeça da
formanda.

O segundo a receber o capelo
na Tribuna das mãos do Pro-
fessor Alcino Antonucci ajuda-
do pelo representante da Coor-
denação do Curso Dr. André
Borges de Sousa e o patrono
Dr. João Paulo Júnior foi Alberto
César de Paula Spíndola bacha-
relando do curso de Direito. Em
seguida o Diretor Geral da
Sudamérica ainda na Tribuna
de Honra colocou o capelo na
cabeça de Alex Pires Zignago,
licenciando do curso de Edu-
cação Física sendo ajudado pelo
Coordenador do Curso e tam-
bém patrono Prof. Samuel Gon-
çalves Pinto e o Paraninfo,
Prof. Adalberto Rigueira Viana.
Finalizando o Diretor Alcino
Leite na Tribuna de Honra aju-
dado pelo Coordenador do
Curso de Fisioterapia Dr.
André Nascimento Monteiro e
o patrono Professor Marcos
Antônio da Silva Mauad colo-
cou o capelo na cabeça de Ana
Beatriz Almeida Guedes ba-
charelanda do curso de Fisio-
terapia.

Finalizando a Solenidade os
bacharelandos do Curso de Ci-
ências Contábeis, de Direito,
os Licenciandos do Curso de
Educação Física e os bacha-
relandos do curso de Fisiote-
rapia receberam seus diplo-
mas, e o Diretor da Faculdade
Sudamérica desejou um ano
repleto de sucesso, a todos e
declarou encerrada a Sessão
solene.
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