
Depoimento de CÍCERO ROMÃO BATISTA DOS SANTOS, licenciado em 

História pelo CESVASF (2017.2), agraciado com BOLSA INTEGRAL DA PÓS-

GRADUAÇÃO. 

 

 

Venho agradecer imensamente a equipe da ABCDE/CESVASF por sua 

incansável e dedicada atenção aos graduandos desta instituição. 

 

“Nenhum dever é mais importante do que a gratidão.” (Cícero, o pensador). 

 

Difícil é expressar em palavras o sentimento lindo que toma conta de mim e de 

todos os alunos concluintes das turmas de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Geografia, História, Letras e Matemática da ABCDE/CESVASF 2017.2. Foram muitos 

os que eu conheci e que juntos vencemos esta jornada significativa em nossas vidas. 

Desta feita, agradeço primeiramente a Deus pela premiação recebida da 

ABCDE/CESVASF que me agraciou com uma bolsa integral da Pós-Graduação, 

excelente oportunidade e iniciativa. 

 

Por oportuno, agradeço a todo o corpo docente desta Instituição de Ensino 

Superior na pessoa da Profa. Maria Aparecida Sá, coordenadora do curso de 

Licenciatura em História, que reunindo em uma só pessoa: afeto, carinho, amor, 

gentileza e sapiência conquistou instantaneamente nossa turma e construiu, sem dúvida, 

um legado expressivo de conhecimentos históricos e de virtudes, nos instruindo sempre 

para a docência e humanidade. 

 

Agradeço também a Presidente da Autarquia Belemita de Cultura, Desportos e 

Educação - ABCDE, Profa. Msc. Ana Gleide Souza Leal Sá e ao Diretor do CESVASF, 

Prof. Valmi Pires Campos, uma gestão que deu super certo, pois vem transformando a 

cada dia o CESVASF em uma instituição essencial, sempre oportunizando ao alunado, 

que por ela passa maior espaço no mercado de trabalho, contribuindo assim, para um 

futuro de sucesso, com brilhantes colocações em processos seletivos e concursos 

públicos. 

 



Estendo meus agradecimentos aos demais funcionários, tanto da administração, 

como dos Serviços Gerais. A todos os meus colegas e demais turmas faço votos que 

todos tenham sucesso na vida profissional e pessoal. 

 

Muito obrigado a todos. 

 

 

FONTE: https://www.facebook.com/cicero.romao.965/posts/1977414782498214 


