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Prezados Alunos!
Não encontrei melhor maneira para começar senão dizendo:
Sinto-me honrada por ser Nome da -1ª Turma de Arquivologia de
2014 da Universidade Federal Santa Catarina – Centro de Ciência
da Educação – Departamento Ciência da Informação.
Caros alunos, somos capazes, somos vencedores, agora e
para sempre, Arquivistas! E não por acaso.
Ao nos aventurarmos, nos últimos quatro anos, por essa
surpreendente, desafiadora e fascinante estrada, aprendemos
juntos que cursar Arquivologia é mais que buscar o domínio de
teorias e práticas organizacionais, muito mais que isso,
Arquivologia é planejar sonhos, organizar sentimentos, dirigir
esforços, controlar incertezas.
Sobretudo, aprendemos que dessa estrada do
conhecimento jamais sairemos dela, somos para sempre
companheiros de viagem, pois sempre haverá um lugar chamado
novo.
Não quero falar hoje, das lágrimas ou das dificuldades que
enfrentamos ao longo desta jornada, pois ao pensar nas alegrias e
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realizações que juntos alcançamos dia após dia, a cada sorriso,
cada gesto, cada prova ou projeto, só nos resta perguntarmos:
Onde está a dor? Onde está a tristeza?
Se tudo valeu à pena, disse o poeta que vai da medida da
alma. Então, que a nossa alma se engrandeça sempre e não se
apequene jamais.
Quero que tenham a exata percepção da importância do
gesto e do papel que tiveram, que sublime gesto! Ajudar a
construir as pontes que ligam os sonhos que amamos à plena
realização do Curso de Arquivologia da Universidade Federal e
Santa Catarina.
Aos nossos alunos, o eterno reconhecimento por terem
dividido conosco um pouco do ativo mais valioso que alguém
pode receber. O conhecimento, que ninguém poderá tomar de nós
e nunca estarão sujeito a flutuações cambiais, oscilações da bolsa
ou tendências de mercado. Portanto, todos os Arquivistas, saibam
que esta tarde que brilha, resplandece a estrela de cada um de
vocês.
Digo a vocês, que o alvo deve ser nada menos que o melhor
de cada um, o topo dos nossos sonhos. É pra lá que devemos
olhar, e então, é lá que nós chegaremos. Que Deus continue nos
abençoando. Ao futuro e até breve!
Prof.ª Eliana Mª dos Santos Bahia Jacintho
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