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  JurAMeNto
“Neste momento, ao assumir a profissão de Fonoaudiólogo, obrigo-me solenemente a dedicar meu trabalho à Humanidade, 
utilizando o domínio desta ciência em todas as suas formas de expressão, prevenindo, orientando e tratando todos aqueles 
que o necessitarem. Respeitarei os segredos que me forem confiados. Manterei, por todos os meios ao meu alcance, a honra 
da minha profissão. Não permitirei que considerações de ordem religiosa, de nacionalidade, de raça, de ordem política ou de 
padrões sociais se interponham entre o meu dever e o meu semelhante e não usarei meus conhecimentos contra as lei humanas. 

Faço tais promessas solenemente, livremente sob minha palavra de honra.”

e demais formandos da 44ª Turma de Fonoaudiologia 
da Universidade Federal de Santa Maria sentir-se-
ão honrados com a presença de Vossa Senhoria nas 
solenidades de sua Colação de Grau.

Santa Maria, janeiro de 2018.

soleNidAdes

Missa
Data: 19/01/2018
Hora: 18h
Local: Catedral Metropolitana de Santa Maria. Av. Rio 
Branco, 823

Colação de Grau
Data: 20/01/2018
Hora: 19h
Local: Espaço Esmeralda. R. João Pereira Henrique, 
501, bairro Cerrito.

Baile de Formatura
Data: 20/01/2018
Hora: 23h59
Local: Espaço Esmeralda. R. João Pereira Henrique, 
501, bairro Cerrito. Traje: Alto esporte
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‘’A vocês que sorriram nosso primeiro choro e choraram nosso primeiro sorriso... A vocês que trabalharam dobrado 
sacrificando seus sonhos em favor dos nossos. A vocês, pais por natureza, por opção e amor. Aos nossos pais oferecemos 
a realização do nosso sonho e o título que conquistamos não como um simples presente, mas como sinal de certeza de 
que estamos lutando pelos ideais que vocês nos transmitiram, e ainda que conscientes do nosso mérito estamos seguros 
de que o devemos a vocês.’’

Mensagem aos Pais



A Deus

‘’Foste orientação, inspiração, força e estímulo na descoberta de nossa 
vocação. Foste nossa família, quando pais e irmãos ficaram distantes. 
Foste amigo e confidente em nossas noites de solidão. A nós, só cabe 
agradecer!’’

Aos Mestres

‘’Nossa gratidão àqueles que de fato repartiram conosco seus 
conhecimentos, colocando em nossas mãos instrumentos com os quais 
abriremos novos horizontes rumo à satisfação não somente de nossos 
ideais profissionais, mas principalmente humanos.’’

Aos Ausentes

‘’Hoje, sinto sua presença, pois minha saudade o traz de volta. Se agora 
não posso lhe dar um forte abraço e chorar no seu ombro a alegria de 
minha conquista, não me desespero. Sei que sua felicidade de me ver 
vencendo mais esta etapa te faz presente, porque não morre quem nos 
outros vive. Sou a continuidade de seu brilho.’’

Aos Amigos

‘’Há pessoas estrelas e há pessoas cometas. Os cometas passam. As estrelas 
permanecem. O importante é ser estrela, permanecer, marcar presença, 
ser luz, ser calor, ser vida. Amigo é estrela, podemos contar com vocês 
sempre. São coragem nos momentos de tensão. Segurança nos momentos de 
desânimo. Ser estrela nesse mundo repleto de pessoas cometas é um desafio 
e temos sorte de tê-los por perto, seja em pensamento ou corpo presente.’’

Aos Colegas

‘’Quando estivermos subindo ao palco, com o coração a mil, com as 
mãos geladas e com um sorriso no rosto, talvez estejamos pensando que 
tudo tenha acabado e neste momento de alegria, talvez nos bata certa 
nostalgia, mas ainda haverá tempo, pois a vida é um eterno recomeço. 
Em qualquer lugar onde estejamos, é impossível estarmos sozinhos, 
pois já carregamos na memória a companhia e a esperança alegre do 
reencontro. Por isso, nada de despedidas, nada de adeus, só um simples, 
ATÉ BREVE!‘’

Aos Pacientes

‘’A todos vocês que mesmo com suas dificuldades transformaram nossa 
vida corrida em doce rotina. Os livros não ensinaram que o maior 
aprendizado seria com vocês, nossos instrumentos de conhecimento. 
Esse poder de agrado a simples gestos fonoaudiológicos é o que nos fez 
inúmeras vezes nos despedirmos dos estágios com pés cansados, porém 
com o coração transbordando pela recompensa profissional. Nossa 
sincera gratidão!’’

Mensagem Final

‘’E neste momento ao olharmos para trás após esta longa caminhada, não percebemos a 
distância que percorremos. Mas, se compararmos a nossa imagem de quando iniciamos 
e agora, ao término, certamente ficará claro o quanto nos custou chegar até aqui, com 
a impressão de que tudo começou ontem. Não somos mais as mesmas, descobrimos que 
somos ainda melhores juntas. Hoje sabemos mais uma das outras e é por esse motivo que 
dizer adeus se torna tão complicado. Digamos, então, que nada se perderá, pelo menos 
dentro de nós.’’

Mensagem da Comissão

Construir um momento único é uma 
tarefa difícil, agradar a todas foi uma 
missão quase impossível. Sentimos 
pelos nossos tropeços ao longo do 
caminho, a missão foi mais difícil 
do que pensávamos e nem sempre 
conseguimos acertar. Porém, fica a 
certeza de que tentamos todo o tempo ser 
democráticas e fazer o possível, embora 
certos momentos nos obrigassem a 
parecer ditadoras. Por ora ouvimos 
o que não queríamos e falamos o que 
não deveríamos. Para muitas, algo 
falhou... Desculpem-nos; para outras, 
tudo valeu... O sentimento que hoje 
nos rege é gratidão. A todas vocês que 
confiaram a nós nosso sonho coletivo, 
agradecemos a confiança depositada. E 
lembrem-se sempre, acima de tudo, nós 
SONHAMOS. Sonhamos por nós e por 
cada uma de vocês. Sonhamos muito, 
imaginamos mil coisas e fizemos um 
milhão delas. Que possamos caminhar 
juntas, partilhar empregos e guardar 
sempre um espaço no degrau da vida, 
pois somos colegas- irmãs dessa longa 
caminhada. Que nosso futuro seja uma 
luz brilhante que nos guie sempre pelo 
caminho do bem!

Agradecimentos
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