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Caros convidados todos, 

Me sinto muito honrado pela presença de nosso reitor e nossa vice-

reitora, assim como da vice-prefeita de Limeira aqui em nossa 

Faculdade. 

Me sinto igualmente grato pela presença de todas as pessoas que 

estão nesta sala, meus colegas professores, incluído meu querido 

orientador de doutorado, o Prof. Hugo Figueroa, meus companheiros 

servidores técnico-administrativos e especialmente pela agradável 

presença das alunas e alunos da FT, incluídos os já formados. Vocês 

estudantes são as pessoas mais importantes da universidade, todos 

nós estamos aqui por vocês e para vocês. 

Para aqueles que não me conhecem vou me apresentar, versionando 

ao poeta e cantor que mais admiro, Silvio Rodriguez, porque suas 

palavras me representam: 

“Eu sou de onde há um rio, 

Do alto de uma colina, 

De família com aroma 

a terra, charuto e frio 

sou de um lugar com brio 



onde passei minha infância 

E quando por fim parti 

Me fui sabendo que em Cuba 

Meu avô conheceu a Martí...” 

Ao meu país natal, agradeço a formação que me permitiu conquistar. 

Faz já muitos anos, em 1985, me converti no primeiro engenheiro da 

minha família, foi o primeiro milagre que recebi na minha vida, eu um 

menino nascido numa área rural bem distante das grandes cidades 

e suas armadilhas.  

É verdade também que naquela época tinham se criado muitas 

oportunidades para estudar, pesquisar e trabalhar em Cuba, mesmo 

assim estou ciente que sem a proteção de Nossa Senhora e o apoio 

gigante de toda minha família, teria sido impossível para mim, me 

tornar mestre em Sistemas de Telecomunicações e professor 

universitário, função que exerci até 1998. 

  Sem sabe-lo, a grande virada da minha vida aconteceu um ano 

depois. O gigante latino-americano, chamado Brasil meu abriu seus 

braços e seu lindo e generoso povo financiou meus estudos de 

doutorado em uma das universidades mais prestigiosas de América 

Latina: a Unicamp.  

Me apaixonei por esse país e me apaixonei neste país.  Dizem que a 

paixão é um estado de ânimo que passa rápido. No meu caso, 

sinceramente, nenhuma dessas duas paixões passou até hoje, amo 

cada vez mais este pais e amo cada vez mais a brasileira que me 

aceitou na sua vida! 

 O povo brasileiro não somente me acolheu como um filho, mas como 

a um filho muito querido. Aqui, não somente me foi oferecida a 

oportunidade de chegar ao mais alto nível de instrução técnica e 

humana possíveis: o doutorado que obtive na FEEC em 2003, mas 

também consegui a aprovação de um projeto FAPESP e uma vaga 

de professor num processo seletivo em 2004, isso tudo em uma 

instituição já adulta que existia aqui nesta mesma casa, com o nome 

de CESET, sob a direção do saudoso Prof. Jaime Cheque Junior a 

quem expresso toda minha gratidão pelo acolhimento que dele 

recebi.  



 Com a liderança de uma corajosa mulher, a Profa. Regina, que 

contou com ajuda de uma colaboradora especial, a Profa.  Ângela, o 

CESET renasceu na forma de uma faculdade, que ainda é uma 

criança, pois viu a luz apenas em 2009.  

Nesse mesmo ano depois de ser aprovado num concurso público, fui 

admitido como professor doutor RDIDP da UNICAMP. O legado da 

Prof. Regina ainda ficou maior, ao instaurar o curso de mestrado em 

Tecnologia e fundar nosso Programa de Pós-Graduação, de cujo 

quadro permanente faço parte ininterruptamente até hoje.  

Agradeço a ambas as professoras muitas coisas, mas sobretudo 

minha formação como quadro administrativo, sou grato a elas por ter 

me permitido integrar sua equipe como coordenador de curso.  

O crescimento da FT continuou na gestão dos professores José 

Geraldo e Marco Antônio, com a criação dos cursos de bacharelado 

na Graduação e de Doutorado na Pós-Graduação, entre outros 

importantes aportes. 

Na sequência outra destacada liderança feminina, a Prof. Luísa, deu 

um impulso significativo a pesquisa na nossa unidade. Apesar de 

nosso escasso espaço físico, várias reformas foram realizadas na 

nossa infraestrutura e muitos laboratórios de pesquisa foram 

implantados, assim como a criação do curso de engenharia de 

Transportes. Essas conquistas foram possíveis, graças a sua 

excelente gestão. Agradeço também por ter integrado sua equipe 

como coordenador associado.   

Sobre a gestão do professor Renato, me limitarei a expressar meu 

orgulho por ter me escolhido como companheiro nessa linda 

caminhada. Muito obrigado por tudo, grande amigo! 

Inspirado em dar continuidade ao trabalho realizado, lancei minha a 

candidatura a direção da FT. Obviamente, muitas dúvidas surgiram. 

Não podia ser de outra forma porque o primeiro em duvidar fui eu, 

pensando se seria capaz de estar à altura dos desafios do cargo.  

Como faço sempre que me vejo perante as encruzilhadas da vida, 

conversei com Nossa Senhora e mais um milagre aconteceu comigo. 

Como por arte de mágica, mais uma vez uma grande mulher veio no 

meu socorro e dessa vez foi a Profa. Carmen, prestigiosa e valiosa 

companheira, com larga experiência em todas as frentes da vida 

universitária. Com o peso decisivo desse respaldo as dúvidas 



desapareceram imediatamente e a consulta popular me presenteou 

com a maior honra que tenho recebido em toda minha vida:  71% das 

pessoas consultadas decidiram colocar nas nossas mãos, o rumo da 

nossa faculdade para os próximos 4 anos. 

Cientes do compromisso e dos grandes desafios que temos pela 

frente, faço meu compromisso de honra de não medir esforços para 

conseguir realizar cada uma das propostas que fizemos no nosso 

Plano de Gestão. 

À atual direção de Universidade, com a qual me senti totalmente 

identificado desde antes de sua eleição, expresso que pode contar 

conosco para os grandes projetos que tem para Limeira, 

especialmente na construção de nossa nova sede no campus II junto 

a FCA. Trabalharemos junto a vocês para resolver muitos problemas 

que ainda persistem na nossa unidade e são impostergáveis. 

Ao setor público da cidade de Limeira, representado aqui pela vice-

prefeita, Sra. Erika, lhe dizemos que a FT quer se integrar de vez na 

comunidade, temos um imenso potencial para oferecer e como 

instituição pública queremos devolver ao nosso povo brasileiro e ao 

povo de Limeira tudo o que recebemos dele. Contem conosco! 

Também ao setor privado desta cidade, representado aqui por alguns 

importantes expoentes, dizemos que nossas portas estão abertas 

para vocês, vamos trabalhar juntos em prol do desenvolvimento 

tecnológico de nossa cidade. 

Com minha mente concentrada em resgatar nossas relações 

interpessoais, tão afetadas pela pandemia e pelas divisões que hoje 

aparecem na sociedade brasileira, durante nossa campanha 

lançamos o lema “Todos juntos pela FT” e hoje, finalizando minhas 

palavras quero trazer mais uma vez versos de Silvio Rodriguez, 

versionados livremente por mim, para fazer um convite a todos: 

“não precisamos de asas 

para construir um sonho 

só com nossas mãos 

só com nosso peito 

só com nossas  pernas 

e com o nosso esforço 



Vamos a andar 

matando o egoísmo 

para que, por isso mesmo 

reviva,.... o pluralismo...” 

Viva a FT! 

Viva a UNICAMP!  

Viva o Brasil ! 

Muito obrigado a todos! 


