AULA INAUGURAL
1ª TURMA GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE INOVAÇÃO
DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015 – 9 HORAS
DISCURSO DO PRESIDENTE

Bom dia a todos aqui presentes,
Quero iniciar minha fala dizendo que é um momento muito, mas muito
especial o dia de hoje. É com grande emoção que estou aqui para falar
brevemente para vocês sobre uma data que marca a história do Sindicato
dos Engenheiros no Estado de São Paulo, da Federação Nacional dos
Engenheiros, e muito além: das entidades de classe e da população
brasileira. Muito obrigado a cada um de vocês por estar aqui compartilhando
conosco desta manhã inédita na história sindical do Brasil.
Quero cumprimentar com muita honra nosso Ministro da Ciência, Tecnologia
e Inovação, amigo desta casa, companheiro de lutas, Aldo Rebelo, que muito
irá abrilhantar e abrir com chave de ouro as atividades de graduação do
ISITEC.

Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes e que compõem a mesa
de honra.

Quero ainda destacar meus companheiros da FNE, que vieram de cada
canto do País. Os diretores do SEESP, presidentes das delegacias,
delegados sindicais. Vocês foram, são e serão sempre fundamentais nos
projetos e nas lutas que travamos dia a dia.
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Aqueles que estiveram neste prédio quando decidimos alugá-lo
acompanharam de perto o que é a construção – não só ideológica, mas
também física – de um sonho. Tirar nossas ideias do papel e colocá-las em
prática é um desafio que muitas vezes nos faz perder o sono. Hoje, olhando
onde conseguimos chegar, vejo que tudo valeu a pena.

O Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, nosso ISITEC, criado e
mantido pelo SEESP é uma realidade. Hoje recebemos nossos ilustres
primeiros alunos de graduação em Engenharia de Inovação. Caros alunos,
sejam bem-vindos a esta casa que a partir de hoje é de vocês também. Eu
espero que vocês tenham a dimensão da responsabilidade de cada um. Já
digo que são empreendedores, que são audaciosos e corajosos, deram um
passo importante na carreira desde o início: são inovadores. Há muitos anos
estamos preparando esta escola e este curso, com atenção em cada
detalhe, atentos ao mercado, às empresas, e à educação de excelência.
Tenham a certeza de que a escolha que fizeram é a melhor, não posso ser
modesto neste momento, porque a competência daqueles que fizeram o
ISITEC acontecer é comprovada e será referência para a educação de
engenharia no Brasil e no mundo.

O SEESP em seus 80 anos de existência vem provando que uma entidade
sindical vai além dos seus deveres e competências das lutas dos
trabalhadores. É óbvio que o papel das negociações, da defesa dos
profissionais, do acompanhamento das políticas trabalhistas, das relações
sindicais nas empresas continua sendo o que nos conduz. As bandeiras
classistas estão dentro de nós no dia a dia. Porém, o Sindicato dos
Engenheiros no Estado de São Paulo está alinhado com as mudanças e as
exigências que o mundo pede no século XXI. A proposta de criar uma
faculdade voltada à inovação, à formação completa do profissional com
vistas a empregar o conhecimento e a pesquisa nas empresas e indústrias,
de ser altamente competitivo na economia global, tudo isso diretamente
ligado ao objetivo de contribuir com a educação brasileira, assegurando ao
nosso povo uma qualificação que coloque os profissionais em um nível que
traga crescimento e desenvolvimento, oportunidades de emprego, nunca
deixando de lado a sustentabilidade e a qualidade de vida.
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O ISITEC teve seu credenciamento no Ministério da Educação em um
processo que mostra a qualidade do serviço público, que analisa
criteriosamente as instituições de ensino e os cursos de graduação. Com
louvor, tivemos nossas instalações físicas, biblioteca, laboratórios, processos
acadêmicos, todos muito bem avaliados. Em relação ao Curso de Graduação
em Engenharia de Inovação, o projeto pedagógico foi elogiado pelos grupo
de doutores que o avaliaram. O MEC e o Conselho Nacional de Educação
reconheceram a excelência em ter um currículo, desde o início da formação,
trabalhado para que forme um profissional que tenha a capacidade de
escolher o seu caminho e levar o conhecimento adquirido para onde quer
que vá.

O corpo docente do ISITEC, nosso Diretor de Graduação, Professor Póvoa,
e toda a equipe de mestres e doutores, estão alinhados aos objetivos de
nossa faculdade. Foram anos debruçados em estudos sobre a metodologia
de ensino-aprendizado, que resultou no que os alunos vivenciarão na sala de
aula e laboratórios nos próximos anos. Caros mestres, está nas mãos de
vocês a nossa confiança de transformar esses jovens que ora ingressam no
ISITEC em profissionais de destaque, cidadãos preocupados em fazer um
mundo melhor e dispostos a lutar por uma nação brasileira soberana, justa e
desenvolvida.

Além do reconhecimento do Ministério da Educação, o Curso também já está
aprovado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e está hoje
finalizando o processo de conferir atribuições ao profissional, no Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia. O CREA-SP e o CONFEA são
parceiros do SEESP na criação do ISITEC, uma vez que são entidades
preocupadas e envolvidas em fazer o melhor pela engenharia nacional e pela
sociedade. Por tudo isso eu digo aos alunos e aos seus pais que, juntos,
optaram pelo ISITEC: podem acreditar que os profissionais aqui formados
terão acesso e reconhecimento pelo mundo do trabalho, posso dizer ainda
mesmo antes do diploma, com os programas de estágios supervisionados.

3

Precisamos também destacar a parceria de entidades que compõem o
Conselho de Administração do ISITEC. Sinaenco, Crea, Confea, Associação
de Engenheiros Brasil-Alemanha, mestres e doutores que também
participam do CAD, pessoas que colocam o melhor que têm de si para
colaborar com a construção e o andamento de nosso instituto. Meus
agradecimentos por acreditarem, por questionarem, por darem as ideias que
vêm fazendo com que tenhamos alcançado sucesso em nosso caminho.

Impossível não citar todas as parcerias com as empresas que o ISITEC tem
firmado ao longo de sua já iniciada caminhada em cursos de extensão e
especialização. Sabemos que não é fácil investir recursos e tempo em
projetos que ainda não temos a certeza de que serão realmente
concretizados. As empresas com as quais o SEESP vem ao longo de sua
vida negociando pelos engenheiros se tornaram muito mais do que simples
empregadoras. São companheiras nos projetos do SEESP e hoje estão aqui
vivenciando conosco o resultado de um projeto que foi idealizado, planejado
e realizado. O Sindicato dos Engenheiros audaciosamente investiu muito de
seus recursos, humanos e financeiros, no ISITEC, mas tem a certeza de que
as parcerias para manter essa escola em pleno funcionamento por todas as
décadas que vislumbramos pela frente e darão excelentes frutos.

Eu poderia ficar aqui discorrendo sobre o ISITEC por muitas e muitas horas,
porque ele ocupa grande parte de minha mente e de minha alma. Como
Presidente do SEESP e também como pessoa, como profissional da
engenharia, como cidadão brasileiro, me sinto repleto de orgulho por ver
esse sonho se tornar realidade. Não baseado na sorte, mas sim no trabalho
incansável de todos nossos diretores, da equipe de professores e
funcionários do ISITEC e do SEESP que vêm ao longo dos anos
acompanhando diariamente cada processo que se inicia e se conclui, que
sentiu as expectativas a cada resultado esperado, que tem a iniciativa e o
comprometimento de fazer tudo acontecer. Quero agradecer a cada um.
Hoje, vendo esses alunos aqui em nosso meio, sei que vocês sentem a
mesma emoção e felicidade que eu estou sentindo.
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Meus amigos, autoridades, parceiros, diretores, alunos, pais, professores,
funcionários, convidados. Quero finalizar dizendo, repetindo, obrigado. Meu
mais simples, porém mais sincero, agradecimento por fazerem com que o
ISITEC seja uma realidade. As batidas de meu coração estão mais fortes
hoje. O sentimento de dever – inicialmente – cumprido nos traz uma
confiança de que estamos no caminho certo, de que valeu investir o suor e o
trabalho para criar algo que irá para muito além de nós, nossos filhos e
netos, as próximas gerações poderão usufruir algo que foi feito com trabalho
honesto, com ética, persistência e a crença de que nosso Brasil merece o
povo que tem, porque não importa aqueles que erram, mas sim nós, aqui
reunidos, em prol do bem, dos cidadãos que não se deixarão vencer, que
não desistirão de construir uma nação justa e democrática, sem a terrível
desigualdade social, com qualidade de vida, com lazer, cultura, educação de
primeira. Por mais que as notícias não sejam sempre as melhores, nunca
deixaremos de confiar e de fazer com que todos os dias sejam especiais,
alegres, com pessoas empenhadas e com bom humor, que não perdem o
sentimento de esperança em ver que o Brasil pode sim ser um lugar bom,
acolhedor, justo, democrático.

Vamos continuar nesse caminho, pois sabemos que no fim tudo há de dar
certo. Hoje temos um exemplo de que isso é possível. E enquanto eu viver
não abrirei mão da minha capacidade de dedicar minha vida a fazer sempre
algo engrandecedor não só para mim, mas muito mais pensando no coletivo
que faz com que tudo possa acontecer.

Estamos juntos. Contem conosco para o que for preciso. E nos ajudem a
sermos cada vez melhores, com entusiasmo e coragem, pois nada pode
deter aqueles que trazem a boa intenção dentro de si.

Ao finalizar minha fala, antes de termos o ato simbólico de descerramento
das placas de inauguração oficial do isitec, gostaria de falar breves - porém
significativas palavras - sobre uma grande mulher, que dará nome a este
prédio que abriga nossa escola.
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Uma guerreira que não mediu esforços na luta pela educação: de suas
irmãs, de seus filhos, de todos que estiveram ao seu redor. Que teve a
coragem, em décadas que as mulheres ainda ocupavam mais os lares do
que o mercado de trabalho e as atividades políticas, de lutar, de questionar,
de enfrentar todos os desafios e obstáculos e conquistar muitas vitórias. Ela
fez acontecer na hora, conseguiu levar escolas públicas de qualidade à
população. Falava de igual a igual, com todo respeito que lhe era peculiar,
com os políticos, com as associações, com a comunidade, para trazer
melhorias a cada criança e jovem, que sempre foram o futuro da nação.

Lucilla de Guimarães Campos Pinheiro. Esse nome hoje estará gravado na
placa que registra o nome do prédio que já reúne estudantes, mestres,
dirigentes, políticos, enfim, esse espaço democrático, referência para a
educação brasileira, nosso Isitec.

Com muita emoção, com muito orgulho pela história de vida dessa mulher, e
junto aos meus familiares que aqui estão, agradeço a todos pela
oportunidade de tal homenagem, a essa senhora que é espelho do que sou
hoje, minha mãe, saudosa e querida, que estará ainda mais gravada na
memória e na história de todos nós, como uma pessoa que acreditou que a
educação promove o que de melhor um país pode oferecer a seus cidadãos.

Muito obrigado e vida longa e próspera ao ISITEC.
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