A oportunidade do Pós-Doc. Obstáculo ou possibilidade de aprendizado e crescimento?

Olá
Doutorandos, Mestrandos, Especializandos, Graduandos, Ex-Alunos da PUCPR,
permitam-me compartilhar as palavras com cada um e todos vocês.
A vida costuma colocar-nos diante de certos desafios, cabendo a nós enfrentá-los
como aprendizado ou como obstáculos. Particularmente, tenho procurado encarar
com otimismo e determinação os que me aparecem pela frente, certo de que no
fundo eles sempre representam possibilidades de crescimento pessoal e/ou
profissional.
Agora, por exemplo, encontro-me diante de uma situação que ao mesmo tempo me
entusiasma e inquieta, tal o nível de responsabilidade que envolve. Estou
selecionado para o Posdoctoral Fellowship at The Center for Advanced Dental
Education at Saint Louis University, no estado de Missouri, nos EUA. Esse pósdoutorado me permitirá adquirir novos conhecimentos e aplicação de novas
tecnologias e que procurarei transmitir para vocês.
No entanto, muito tive de considerar para confirmar esse Pós-Doutorado,
especialmente no que se refere você, Doutorando, Mestrando, Especializando,
Graduando e Ex-Aluno. Na minha ausência, na O.R.T.O.D.O.N.T.I.A da PUCPR, os
Professores Drs. Elisa e Odilon (no Doutorado, Mestrado, Especialização e
Graduação), e os Professores Drs Armando e José Vinícius (na Especialização)
estarão responsáveis, ensinando e orientando cada um e todos vocês, com a
marca registrada da excelência. No entanto, havendo necessidade, o diálogo
poderá ser por msn, email, Skype.
Para atingir tal objetivo, iniciarei as atividades agora em setembro, onde deverei
permanecer entre 6 a 12 meses. Esperando que você compartilhe o orgulho que
experimento diante desse novo desafio, agradeço a sua atenção, estimulo,
ensinamentos e pelos momentos românticos e os não tão românticos
compartilhados nos minutos, horas e dias de nossa convivência.
Nesta nova etapa de minha vida, tenho muitas incertezas. No entanto, o que me
conforta é a certeza que tenho cada um e T.o.d.o.s vocês como incentivadores
para abraçar esta oportunidade para continuar aprendendo a aprender...
Obrigado, Muito obrigado.
Um grande, forte e caloroso abraço do Tanaka.
Curitiba, 01 de setembro de 2011

