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Família CESVASF. Agradecer não é apenas dizer muito obrigada...  Agradecer é 

reconhecer, é prestar uma homenagem, é bastante ético, é singelo, é enviar um cartão 

com gratas palavras doces, sábias palavras retribuindo assim, o que lhe foi dado. 

 

Sendo contemplada com bolsa do curso de pós-graduação em Língua Portuguesa 

na época natalina, época essa do nascimento do menino Jesus. Linda e santa época, 

quando todos se presenteiam, confraternizam-se, época de glória, de luz, de alegria, de 

reconhecimento. 

 

Agradeço ao menino Jesus, em primeiro lugar, pelo melhor e mais importante 

presente, minha bolsa de pós-graduação no CESVASF e, em segundo lugar, à dinâmica 

equipe que muito faz a diferença no Centro de Ensino Superior do Vale do São 

Francisco. Sei demais da capacidade de compromisso com o melhor da educação deste 

grupo que se destaca na educação superior em Belém do São Francisco.  

 

Acreditei que esta bolsa foi merecida, uma vez que, quando decidi me inscrever 

para prestar vestibular na área de Letras é porque sabia do meu potencial e sabia o que 

queria: aprimorar os meus conhecimentos e assim o fiz. Entreguei-me de corpo e alma 

aos estudos. 

 

Sou bastante agradecida e estou envaidecida pelo muito que aprendi nesta 

reconhecida faculdade e, ainda digo, com sinceridade, que talvez não tivesse ganhado 

esta bolsa se fosse através de sorteio. Tiro todos os meus chapéus aos que escolheram 

este critério em beneficiar aqueles alunos que se sobressaíram nas suas notas, 

assiduidade e compromisso com o melhor aprendizado. Também por isso servir de 

estímulo aos estudantes que serão os próximos formandos. A vocês, prometo que no 

curso de pós-graduação procurarei me sobressair ainda mais do que na minha 

graduação, até porque é uma forma de mostrar como valeu ganhar esta bolsa. 

 



O meu muito obrigada a esta brilhante equipe, com votos que os valores 

transmitidos pelo menino Jesus possam conduzir as suas vidas com paz, harmonia, 

sucesso, vitória e esperança de melhores dias. 

 

Felicidades a Presidente da Autarquia Belemita de Cultura, Desportos e 

Educação-ABCDE, professora Msc. Ana Gleide de Souza Leal Sá, ao Diretor do 

CESVASF, professor Valmi Pires Campos, a Coordenadora do Curso de Licenciatura 

em Letras, professora Rosa Maria da Silva, a Coordenadora do Núcleo de Extensão e 

Apoio a Comunidade-NEAC, professora Rosimary Torres Alves e ao professor Manoel 

Heleno Cruz. 

 

Atenciosamente, 

Maria Gorete Ribeiro. 

 

 

FONTE: https://www.facebook.com/cesvasf/posts/1548959211854970 


