
 

 

EM DIA COM A ACADEMIA Nº 100 DE 21/04/2018
Cuidando da Memória Acadêmica

 

FATOS COM ACADÊMICOS
DIA 20 DE ABRIL DE 2018 (sexta-feira) Horário: 17h

 

Leiam alguns trechos do discurso que selecionei

             Do Professor Emérito Carlos de Miranda Gomes.

 

“Há um dizer retórico muito utilizado em momentos de homenagens: “não esperava 

esse título; não sei se sou merecedor” ...

Eu digo diferente: ansiava sim por este momento há alguns anos, pelo que ele 

representa na minha vida….”

 

“….Nesse percurso de vida pública, ocupei inúmeros cargos, ingressei em várias 

instituições corporativas e de cultura, recebi muitas comendas e honrarias. Mas 

confesso:  de todas as homenagens que recebi ao longo do tempo, nenhuma tem o 

significado igual ao deste título que agora recebo, de “Professor Emérito”.

 

E ASSIM CONCLUIU:

“ …Minhas Senhoras e Meus Senhores, neste momento de grande emoção, só tenho 

palavras para agradecer a esta minha morada de grandes lutas e de saudades, aos 

companheiros que aprovaram meu nome para tão importante honraria, comandados 

pelo amigo Ivan Lira, que guardou a fidelidade de ex-aluno, transcendendo o meu perfil 

ao fazer sua saudação, ao Professor Tarcísio Gurgel, que apresentou o meu currículo de 

maneira competente, como sempre, e aos meus amigos que se dignaram me prestigiar 

com suas presenças, em especial os que aceitaram participar das Comissões, todos 

formatando um quadro que ficará emoldurado em minha memória até o findar dos 

meus dias. Todavia, sem ter qualquer pressa, proclamo que ainda tenho forças para 

outras jornadas.

Nestas últimas palavras, cai bem repetir a extraordinária Simone de Beauvoir:

 



           “A  impressão que eu tenho é de

não ter envelhecido,

embora eu esteja instalado na velhice.”

 

 

 

 

 

                                        Tarcísio Gurgel faz leitura do currículo de Carlos Gomes

 

Discurso de saudação  Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho

 



 

Discurso de saudação  pelo ex-aluno e amigo Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho

 

            Comissão de Recepção com o  Mestre Carlos Gomes

          Foto copiada da internet

 



 

                                                 Cerimonia: Comissão das Vestes talares

 

 

Comissão Vestes talares



 

Diplomado Professor Emérito da UFRN

 

Reitora Ângela Maria Paiva Cruz e Professor Emérito Carlos Gomes



 

Discurso 

Hora de agradecer

 

 

 

 



 

Cortejo final do Cerimonial: Professor Emérito Carlos Gomes  e Magnífica Reitora Ângela Maria Paiva Cruz.

 

 

PARABÉNS  ACADÊMICO CARLOS ROBERTO DE

MIRANDA GOMES, PELO TÍTULO DE

PROFESSOR EMÉRITO DA UFRN.

 

 

 



 

Presença Acadêmica:
ORDEM DOS NOMES POR CADEIRA

 

Cadeira 3 Daladier Cunha Lima

Cadeira 5 Manoel Onofre Jr.

Cadeira 13 Eulália Duarte

Cadeira 21 Valério Mesquita

Cadeira 28: Jurandyr Navarro

Cadeira 31: Leide Câmara

Cadeira 33: Carlos Gomes  (homenageado)

 

 

 

Fotos Leide Câmara

Fotos da Internet

 

Acadêmica  Leide Câmara

Secretária Geral

e-mail: academianrl@gmail.com

e-mail: leide.camara@live.com

Fone  9.9982-2438




