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"A UNA gerou empresários_,deputados, cidadãos, gloriosas
personalidades, e ainda virão outros impérios econômicos,

impérios intelectuais, através deles. Em nosso liceu, como no
dedicado a ApolQ educamos deuses para o País."II 6	1 11k 1 # fl t 1	#% fl A r 1 t



Assembléia Legislativa homenageia á
UNA pelos seus 40 anos de Fundação

Em reunião especial realizada no dia 22 de novembro de 2001,

no Plenário da Assembléia Legislativa, a UNA - Ciências Gerenciais,

através de seu diretor executivo e fundador Honorio Tomelin,

recebeu homenagem em comemoração aos 40 anos de sua fun-

dação. A homenagem foi solicitada através de requerimento do

deputado Alberto Pinto Coelho (PPB), formado pela UNA há 30

anos no curso de Administração de Empresas.
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Autoridades, nobres

colegas deputados,

caros membros da

diretoria, do corpo

docente, alunos e

ex-alunos do Centro

Universitário de Ci-

ências Gerenciais da

UNA, ilustres convi-

dados especiais, se-

nhoras e senhores:

A homenagem
Palavras proferidas pelo Deputado Wanderley Ávila, 2 0 secretá-
rio da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que
presidiu a cerimônia em nome do Deputado Antonio Julio, na
Reunião Comemorativa:

O poder legislativo de Minas Gerais homenageia hoje, nesta feliz inicia-

tiva do vice-presidente desta casa, meu dileto amigo deputado Alberto

Pinto Coelho, um ideal e um sonho que se concretizaram como uma

obra educativa de excepcional grandeza.

A trajetória da UNA, nesta história vitoriosa de seus 40 anos, é um

exemplo edificante para todos nós. Mostra como o pensamento pode

ser transformado em realizações fecundas quando é comandado pela

determinação de homens que sabem vislumbrar e construir o território

do futuro.
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Ainda prefeito de Pará de Minas, antes mesmo de meu exercício parla-
mentar nesta casa, já respeitava e admirava o trabalho precursor de
Honorio Tomelin, agente e símbolo maior deste grandioso projeto edu-

cacional.

Hoje, atravessando fronteiras, a UNA desfruta de pleno reconhecimento
internacional, como primeira instituição de ensino superior da América
Latina a obter o Certificado ISO 9002, o mais legítimo diploma de qua-
lidade hoje existente no mundo.

Nessa travessia do tempo, entre o ano de 1961 e este limiar de um novo
século e milênio, o projeto UNA sempre conservou a marca do
pioneirismo, enfrentando resistências e obstáculos de toda ordem.

Mas o espírito criador de Honorio Tomelin soube compartilhar esses de-
safios com outras personalidades brilhantes. Para simbolizar os inúme-
ros grandes colaboradores da UNA, cito o nome eminente de Carlos
Mário da Silva Velloso, inteligência e cultura consagradas no Supremo
Tribunal Federal.

Outro nome expressivo que continua presente na trajetória da UNA é o
de Aloísio Teixeira Garcia, presidente do Conselho Diretor da Institui-
ção. Deputado constituinte nesta Assembléia Legislativa, Aloísio Garcia
ostenta uma carreira pública das mais profícuas, além de ser um nome
dos mais representativos da cultura e da livre iniciativa no nosso país.

Diante dessas personalidades, que representam tantos outros colabora-
dores que inscreveram e continuam aplicando seu talento e seu traba-
lho nesses 40 anos da UNA, seja no exercício do magistério ou no
planejamento estratégico da universidade, o futuro abre generosamen-

te suas portas.
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Por isso, a melhor tradução para o sucesso dessa iniciativa que mudou

conceitos e inovou o ensino particular de nível superior em Minas Gerais

é a soma de inteligência e trabalho - trabalho inteligente...

Dizem que o gênio é formado por um por cento de inspiração e noventa

por cento de transpiração. Ora, esta fórmula se ajusta com precisão à

história da UNA, na pessoa de seu diretor executivo, Honorio Tomelin.

Pensamos que, para ele, não poderia haver homenagem maior que a

própria história que vem escrevendo ao longo de uma vida intensamente

vivida, uma vida destinada a alcançar, desde a infância, o primeiro lugar.

Mas esse primeiro lugar, ao invés de usufruí-lo em benefício próprio, o

professor Honorio Tomelin - seu verdadeiro título e sua autêntica voca-

ção - o tem dedicado ao interesse público, a uma obra que beneficia

milhares de pessoas. Uma iniciativa educacional que vem modificando

destinos e iluminando as gerações de alunos formados nas faculdades da

UNA - no Centro Universitário de Ciências Gerenciais.

Nessas quatro décadas, a UNA tornou-se um patrimônio público de fato e

de direito, servindo a Minas Gerais e ao Brasil, com abertura para o

mundo.

Em nome do poder legislativo, esta presidência pode e quer repetir -

pelo mérito - o lema que traduz esses 40 anos da Universidade de Negó-

cios e Administração: "o que é bom dura muito". Que essa duração se

prolongue e continue a dar excelentes frutos pelo tempo afora, são os
nossos votos!
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Pronunciamento do vice-presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho

Saudações

No ano de 1974, quando

a nascente União de Negó-

cios e Administração vivia

iinda a sua adolescência
institucional, mas já ante-

:ipando seu grande futuro,

alguém escreveu as seguin-

tes palavras:

"As instituições erguidas pelos homens estendem sua vida além
dos homens que as criaram ou a elas se dedicaram."

Esta declaração de princípios trazia a assinatura do professor Honorio
Tomelin em discurso de saudação à congregação da Faculdade que com-

pletava naquele ano seu 13 0 aniversário.

Também firmava essa declaração o então vice-diretor da faculdade, nin-
guém menos que o professor Carlos Mário da Silva Velioso, este notável
e ilustre filho de Entre Rios de Minas, ex-presidente e ministro do Supre-
mo Tribunal Federal, uma das mais preclaras inteligências jurídicas do

Brasil contemporâneo.

Buscamos recuperar essa declaração de princípios da UNA porque ela
contém valores permanentes não apenas para a vida das instituições:

elas valem para a existência de todas as grandes criações humanas.
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A consciência de que somos servidores transitórios de obras perma-

nentes - como ensinou o presidente João Pinheiro na lição ali também

presente - constitui, sem dúvida, um dos segredos das obras que ven-

cem e superam o calendário das horas, dos meses e dos anos.

Quarenta anos é uma marca de excelência no tempo. E a vida, genero-

sa, permite aos autores daquela declaração presenciarem hoje a con-

solidação e permanente expansão daquele marco fundador de 1961.

Sob a perspectiva do ano de 2001, aquele marco inaugural da UNA

parece ter realizado uma verdadeira alquimia: antes mesmo que seus

criadores pudessem imaginar, a instituição que fundaram alcançou a

dimensão da permanência, com a viva presença dos autores e de sua

obra.

Vamos também buscar no pensamento precursor de Honorio Tomelin as

raízes dessa notável realização humana, educativa e empresarial. Va-

mos reverenciar, em seu berço natal, as figuras tutelares do casal Augusto

Tomelin e Lina Prestini Tomelin, na antiga Vila Chartres de Santa Catarina.

Vamos retomar a formação do menino Honorio - terceiro filho da família

de treze irmãos -, aprendendo com seus pais, nas glebas do condomínio

Dona Francisca, em Santa Catarina, que, plantando e cuidando da ter-

ra, os frutos brotavam da mãe-natureza.

Como nos relata o escritor e jornalista Henrique Leal, na rica história de

vida contida em seu livro "Uma Casa em La Mancha", o menino Honorio,

que teve que aprender português já nas salas de aula do Grupo Escolar
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e que só calçava sapatos nos dias de festa, logo iria se distinguir como

se uma centelha luminosa guiasse seus passos.

Esta mesma centelha transportaria o menino de 10 anos da sua terra

natal para o internato do Colégio Champagnat em Curitiba, sob os cui-

dados dos Irmãos Maristas.

Pôde ali, ainda na clausura do internato, abrir seus olhos para a primei-

ra grande janela do mundo. A inata vocação do saber deu-lhe acesso à

biblioteca dos irmãos superiores, onde livros que ainda permaneciam

no "INDEX" , como as obras de Voltaire, podiam ser lidos no original

francês...

E o adolescente seguindo a luz da centelha que continuava a guiar-lhe

os passos, prosseguindo a carreira religiosa, chegaria à cidade de Men-

des no Rio de Janeiro. Experimentou, então, os rigores da disciplina e o

uso da gravata o dia inteiro.

Chega o ano decisivo de 1954: entre a batina e a vida civil, aquela

centelha apontou-lhe, ainda que não compreendesse o porquê, o cami-

nho de volta à casa paterna. Ei-lo, então, em Jaraguá do Sul, ajudando

o trabalho da família no plantio e cultivo do arroz.

Era o tempo de semear... Que durou, na verdade, pouco mais de um

mês, pois aquela centelha, pela voz premonitora do mineiro Adalberto

Maia Barbosa, que já conhecera em Curitiba, e por convite do diretor do

Ginásio São Luiz, de Florianópolis, o irmão Evaristo, de novo o transpor-

taria da roça para a cidade grande.
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Em Florianópolis, o jovem professor continuava a sonhar com novas

jornadas e descobertas. E foi o vínculo de amizade com outro irmão

Marista, seu ex-professor em Mendes e então diretor do Colégio Dom

Silvério em Belo Horizonte, que tornou-se a senha para abrir-lhe as

portas da capital mineira, ainda nos anos dourados... E no dia 8 de

Janeiro de 1958, vindo do Rio de Janeiro no clássico avião DC-3, de-

sembarcava no aeroporto da Pampulha o jovem professor Honorio

Tome li n.

Aquele jovem brilhante logo despertaria a atenção de um dos pais de

seus alunos, nada menos que o doutor Gilberto Faria, um dos donos do

então todo-poderoso Banco da Lavoura, o Banco Real de hoje. Assim

lhe foram abertas às portas para trabalhar naquele que era então consi-

derado "o maior banco privado da América Latina", sendo logo designa-

do para atuar no departamento de estatística e relações públicas.

Já no ano seguinte, era fundada em Belo Horizonte a "Associação Brasi-

leira de Relações Públicas' na qual o prestígio do banco assegurava ao

jovem Honorio um posto de destaque, entidade da qual seria eleito

presidente em 1965.

Passaria a liderar, então, a luta pela regulamentação da profissão de

relações públicas, conquista afinal alcançada em 1969.

Ao ser aberta, em 1971, a numeração do conselho regional, aquele

lutador da causa comum receberia das mãos de Santos Andrade um

justo prêmio onde estava escrito: "Honorio Tomelin, carteira número 1

de Relações Públicas da região de Minas, Goiás e Espírito Santo;
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Mas já preparara, antes, seu plano de vôo - o vôo de longo curso que

hoje comemora os vitoriosos 40 anos de tão bem sucedida navegação.

Na verdade, dez antes de receber a carteira número um de Relações

Públicas, ainda funcionário do Banco Lavoura e acadêmico de Direito na

Universidade Federal de Minas Gerais, onde diplomou-se como advoga-

do, Honorio Tomelin havia criado, em 20 de outubro de 1961, o Instituto

de Relações Públicas, embrião da UNA do futuro, associado a Oito Mariano

dos Reis e Huáscar Terra do Vale.

Em 1962, opta por deixar o serviço bancário para dedicar-se, em tempo

integral, à educação. A nave e seu comandante estavam prontos para

enfrentar quaisquer turbulências a fim de galgar novos céus de briga-

deiro.

Senhor presidente, nobres colegas deputados, senhoras e senhores.

Assim teve início, com esta breve síntese que fizemos, a história que

hoje comemoramos e que todos respeitamos e admiramos.

Quis recordar o passado de um homem não para seu enaltecimento

próprio, pois a obra de sua criação fala mais alto que todo e qualquer

elogio.

Esta breve história , que possui uma densidade mil vezes maior do que

aquela que impõe a brevidade de um discurso, nos permite melhor com-

preender porque a UNA constitui-se hoje numa verdadeira potência do

ensino superior em Minas Gerais e no Brasil, mantendo permanente

intercâmbio, convênios e acordos de cooperação internacional com



O ex-aluno da L/N4 e deputado Alberto Pinto Coelho Juntamente com
Honorio Tome/Ai durante homenagem aos 40 anos da Instltuiçõo

universidades dos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Paraguai, Itália,

Portugal, Espanha, Inglaterra, Suíça, França, Alemanha e Nova Zelândia.

As cinco faculdades que integram o Centro Universitário de Ciências

Gerenciais da UNA, vinculado ao sistema federal de ensino, são reco-

nhecidas como modelo e referência, investidas que estão do diploma de

qualidade que lhes outorgou a organização internacional para normas e

padrões.

Homenageando a UNA nas pessoas do seu diretor-executivo Honorio

Tomelin e do presidente do seu Conselho Diretor Aloísio Teixeira Garcia,

esta casa quer enaltecer, sim, a trajetória de uma grande idéia, anima-

da por esta centelha criadora que brilhará para sempre na história da

educação brasileira.
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Homenagem que devemos estender aos professores que nesses 40 anos

ajudaram a forjar um grande ideal e uma realidade pujante; aos alunos,

dentre os quais me incluo, pois na UNA com muita honra e orgulho me

formei, em Administração, há exatamente 30 anos, que são a razão de

ser do processo de ensino; aos funcionários, desde aqueles que ocupam

a linha de frente aos mais humildes servidores da UNA, que prestam

seus serviços a uma instituição de verdadeira utilidade pública.

Senhoras, senhores,

Aqui e agora, as palavras não bastam. É preciso penetrar na dimensão

do sentimento, nas lutas e nos sacrifícios dos pioneiros da UNA e do

professor Honorio Tomelin, desafios às vezes cruciais que bem conhece-

mos e tantas vezes acompanhamos, para extrair desta história de su-

cesso sua mais preciosa lição:

"Grandes homens são aqueles que sabem fazer de suas lutas e

vitórias uma conquista de todos."

Esta verdade, como aquela que buscamos na declaração de princípios

da UNA, honra a vida e dignifica a existência dos homens. Verdades que

devem vibrar com mais intensidade ainda nesta hora de encruzilhada

que toda a humanidade vive.

Até para lembrar e reconhecer que esta centelha que tanto ilumina a

trajetória da UNA terá sua fonte de luz numa energia que vem do mais

alto ainda... Irmã, quem sabe, da mesma energia que habita o Sol e as

Estrelas, que anima e sustenta a Terra inteira, irradiada por esta essên-

cia eterna que chamamos Deus! Muito Obrigado!
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Discurso proferido pelo Diretor
Executivo da UNA, Honorio Tomelin
Boa tarde a todos!

Em um dia tão especial como o de hoje, me volta a cabeça uma frase,

que li ainda nos meus tempos de seminarista, quando dei início a minha

trajetória em direção ao futuro:

"O êxito é fácil de obter; difícil é merecê-lo", de Albert Camus;

Ou uma outra, do não menos célebre pensador alemão Goethe:

"Onde existe uma vontade, existe um caminho".
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É com extrema alegria que hoje me dirijo aos senhores, na esperança

de ter, realmente, construido uma obra merecedora de tão grande

honraria.

Os homens passam, mas seu legado permanece. E o permanecer, neste

mundo, significa ir além, por vezes, da própria metafísica, que, para

Platão, eram verdades incorpóreas e imutáveis, provindas de fora de

nosso mundo, descobertas pelo uso exclusivo da abstração racional.

As verdades, as essências, independem dos seres humanos, até mesmo

da história, porque são anteriores a nós e a nós elas sobreviverão; o

que significa que as idéias, enquanto verdades dos homens, têm uma

existência imaterial, autônoma e própria em relação à realidade.

Para Platão, a esta sincronia entre o racional e o metafísico dá-se o

nome de idealismo.

Platão morreu em 348 a.C.; pouco tempo depois, seu mais célebre dis-

cípulo, Aristóteles, sairia de Atenas para estudar história natural e bio-

logia marinha; em 342 a.C., Aristóteles tornava-se preceptor de Ale-

xandre da Macedônia, tendo sido responsável pela sua educação dos 14

aos 20 anos. Em 335 a.C., já de volta à Atenas, funda a sua própria

escola que, por ficar localizada em um bosque dedicado ao deus Apoio

Licelos, o protetor dos pastores, acabaria sendo chamada de liceu.*

É atribuída a Aristóteles uma frase lapidar sobre seu grande mestre:

"Platão é muito querido por mim; mas a verdade o é ainda mais".

Anotações tomadas em A Escola e o Conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos" de
Mário Sérgio CorteI/a.
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Vejam: Platão ensinou a Aristóteles; Aristóteles ensinou à Alexandre.

Um filósofo ascendeu outro filósofo; e Aristóteles preparou um impera-
dor. E um império.

É o ensino que faz.

A UNA gerou empresários, deputados, cidadãos, gloriosas personalida-

des, e ainda virão outros impérios econômicos, impérios intelectuais,

através deles. Em nosso liceu, como no dedicado à Apoio, educamos
deuses para o País.

Eis pois, senhoras e senhores, os primórdios do que consideramos esco-

la, em verdade um templo dedicado ao saber, à busca da verdade e à
compreensão da própria existência humana.

Decorre da trajetória de Platão e Aristóteles - o primeiro racionalista,
com a razão independendo da experiência humana e o segundo empirista,
com o conhecimento procedendo a experiência e particularidades do

mundo - obtem-se duas linhas da verdade: a pré-existente e a deduzida.

Esta é a grande prosopopéia do pensamento e do estudo na Universidade!

A partir da Idade Média, as mudanças sociais e econômicas concentra-

ram o poder nas mãos da Igreja Católica, elevando a Teologia e a Filo-
sofia à categoria exclusiva na construção do conhecimento científico.

No século X de nossa era, mosteiros e conventos deram início ao agru-
pamento de estudiosos e, no final do século XI, mais precisamente em
1089, é fundada na Itália a primeira Univerdade do mundo, a Universi-
dade de Bologna, seguida de perto pela Universidade de Évora, em
Portugal e de outras que, ainda hoje, formam a elite pensante do globo.
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No Brasil, a importância da universidade, como um todo, fica patente

com a criação, em 1934, da Universidade de São Paulo, que veio no

esteio da Revolução Constitucionalista de 1932.

O povo de São Paulo, derrotado em sua revolta pela legalidade, se

embrenhou em uma solução para resolver o social, o político e o cultu-

ral, criando, dois anos depois, a sua Universidade. E por ela - e com ela

- se tornar o primeiro estado da Federação.

Um dos seus principais mentores intelectuais seria o empresário Júlio

Mesquita Filho, diretor presidente do jornal "O Estado de São Paulo".

Um bom exemplo de como os empresários, o poder público e a impren-

sa devem andar unidos na busca de soluções para nossos problemas.

A USP começou a funcionar com algumas escolas já pré-existentes,

sendo a mais antiga delas a Faculdade de Direito de São Paulo, que data

15



de 1827 e que gerou, em seus bancos escolares, perto de meia dúzia de

Presidentes da República e dezenas de ministros de Estado.

Hoje a USP, além de ser a maior instituição de ensino superior e de

pesquisa do País, é a terceira da América Latina e está classificada entre

as cem primeiras organizações similares dentre as cerca de seis mil

universidades existentes no mundo.

E é óbvio o que a criação da USP signifi-

cou para a economia do País: São Paulo

é hoje o Estado com maior capacidade

de produção, renda per capita e popula-

ção alfabetizada. Um País quase ideal,

dentro de outro País.

Não fosse a Universidade, muito prova-

velmente a história de São Paulo seria

bem outra, como também a nossa pró-

pria história.

Um Estado só se desenvolve com um en-

sino cônscio de sua reponsabilidade so-

cial. Com uma educação digna, excelsa,

de boa qualidade para todos.

E é exatamente isto que nós, da UNA, hoje Centro Universitário de

Ciências Gerenciais, temos procurado desenvolver, através dos anos e

pelos dias sem fim continuará seu curso e propósito.

A Universidade, como se assinalava na Idade Média, a Universitas, é
um "corpo", um conjunto de pessoas, um cenáculo, na defesa dos
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direitos e da liberdade, regida por estatutos e símbolos, como o selo e

a chancela.

Hoje, o espírito corporativista permanece forte, como reconhecem os

membros do Conselho de Reitores da Europa. Aqui na América do Sul e

no Brasil repete-se a trama.

não seria a Universidade, nestes termos, uma sociedade entre profes-

sores? Ou como queria Theilbard de

Chardin, "a espiral infinita da ascen-

são humana"?

Será sempre enquanto não se volver para

a comunidade, para o país, com pontua-

ções acadêmicas e culturais, para a afir-

mação dos valores da liberdade,

a discussão da vida e dialética do espíri-

to, a contribuição sem limites para a pre-

servação do conhecimento, direção para

a política e os negócios.

Nesta infinita direção ao futuro, não po-

deríamos deixar de agradecer a todos

os nossos alunos, professores, colabo-

radores e sócios, que contribuíram - e

contribuem - em muito para o nosso engrandecimento. Em especial, o

nosso agradecimento aos sócios mantenedores (Aloísio Teixeira Garcia,

Francisco Andrade do Carmo, José Alves Ferreira, Tarcísio da Cunha

Botinha, Geraldo Dias Moura de Oliveira, Manta Guerra Andrade e José

Otávio Tomelin).
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De igual forma, o nosso agradecimento ao presidente desta casa,

deputado Antonio Julio.

E também ao nosso deputado estadual Alberto

Pinto Coelho, um ex e brilhante aluno do	
do

nosso curso de Administração de Empresas, que

	C^Ue yj^ 40 3n055

 - Centf o	vem
hoje representa o povo do Estado de Minas

Gerais nesta Assembléia de homens, idéias e	para um g

ideais.
3eC

Não só ele obteve o êxito, como o fez por

merecer.	

"Àk

Aplaudido p.Io Pr1d.nt. da UN4 Abluo 7&1x.lro Gordo (à .squ.rdo), • pelo
D.putaob A.rto Pinto Ca.lho, Honor/o 7bm.11n r.c.b.0 do, indo, do 20 scrtórbo
da Casa D.puto* IbnderMy 4W/# a p/oca coinvnoroth.
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Senhoras e Senhores: e assim se passaram

40 anos.
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Durante todo este tempo, o que realmente

nos levou a prosseguir, nossa mola mestra

e nosso Ieit motiv foi o reconhecimento de

nossos alunos para com a instituição que

os preparava, educava e sedimentava

neles o saber.

E hoje, aqui nesta casa do povo, tenho

a pretensão de haver conseguido tal

proeza.

Estes 40 anos dedicados à Educação me fazem crer que

estamos, em quase duas gerações, sedimentando as bases de nossos

ideais.

De geração em geração vai a UNA, tal qual o liceu do deus Apoio, tecen-

do a teia da história.

A história passa por nós, mas também dela é que tiramos o nosso cerne,

nosso esteio, nossa raiz.

Eu, particularmente, posso me considerar um homem realizado não só

pelo reconhecimento de meus alunos, colaboradores e professores, mas

também de tudo o que a vida me deu.

Esta semana tive a grata notícia de que serei avô pela primeira vez. Meu

neto será a terceira geração da família e, Deus queira, que os filhos de
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vossos filhos possam um dia também dizer: aquele foi o meu liceu,

aquele foi o cenáculo das minhas idéias, ali eu cresci, me eduquei e me

preparei para a vida, ali alimentei meus ideais.

Em contraponto à Platão e Aristóteles, o filósofo alemão Hegel afirmava

que a realidade é a própria idéia em si, contida em todo o ser humano.

Que esta idéia, ao exteriorizar-se na forma de ação, depura-se e volta

mais aperfeiçoada para o sujeito que, desta forma, descobre em si sua

autoconsciência.

Ao supor que a humanidade, a natureza e a história fossem manifesta-

ções de um espírito absoluto, o pensamento hegeliano recorre nova-

mente ao idealismo.

E um homem sem um ideal não é um homem. É apenas um ser.

A minha filha Heloisa, além do anúncio da chegada do meu primeiro

neto, também me deu esta semana um outro presente. Ela guardou,

durante mais de 15 anos, um cartão no qual escrevi uma frase que, a

partir de hoje, passa a ter um significado ainda maior.

"Se um barco é guardado no porto por 20 anos ou mais em nome

da segurança, mesmo assim ele afunda; porque parado o fundo

do barco irá apodrecer.

Navegar é preciso"!!!!!!

Em nome de Deus e pela glória dos homens, que a nossa obra humilde-

mente permaneça de geração em geração.

Muito obrigado!!!!!
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Prof Afonso Celso Raso, funclonórlo mais antigo da L/N4 entrega um exemplar com a
história dás 40 anos da UNA

Cenj-ç	iverlcirio k Ciências Gerenciais, Alvaro Cunha, Alberto Pinto
Coelho, Honor/o TÕ,nel/n e o diretor financeiro da UNA, Francisco Andrade do Carmo
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Algumas mensagens de cumprimentos
recebidas durante as comemorações

dos 40 anos da UNA.
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