
Estimadas servidoras e servidores do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes

Nesse mês de julho, completamos 2 anos de trabalho na Direção Geral do nosso campus. Nesse tempo, pudemos verificar o quão grandio-
sa, valiosa e desafiadora é a missão de conduzir uma instituição tão plural e rica em iniciativas educativas como a nossa. Estamos apren-
dendo como é importante ouvir as diversas forças vivas de nossa escola, ponderar, antes de tomar quaisquer decisões. Sustentando 
nossas ações por meio dos princípios constitucionais, em especial da Eficiência e da Transparência,vimos por bem chegar até o conheci-
mento das senhoras e dos senhores o Relatório de Gestão 2018-2020 (anexo).

Esse documento quer ser uma prestação de contas de nosso trabalho e uma ferramenta de conhecimento da comunidade referente às prin-
cipais ações desenvolvidas pelos servidores, motivadas e conduzidas pela Direção Geral. O conteúdo expresso nele é resultado de um tra-
balho coletivo e revela a força de trabalho de uma equipe disposta a executar, com excelência, as tarefas e competências atribuídas a ela. 
Reconhecemos, no entanto, a almejada excelência como um valor a ser perseguido e construído diariamente. Por isso, o Relatório de 
Gestão revela, ainda, a disposição da atual Direção Geral em acolher as críticas propositivas dos pares para a conclusão do
caminho a ser trilhado nos próximos dois anos, continuando a estabelecer objetivos e metas.

É tempo de aprender mecanismos novos de educação. É tempo de celebrar as novidades da história. É tempo de reinventar conceitos e 
práticas. Para isso, nos colocamos à disposição de cada membro desta comunidade escolar para, em mutirão, darmos sequência aos com-
promissos firmados no ato de nossa posse, em 2018, sempre em alinhamento institucional com a Reitoria do IFSULDEMINAS e com os 
demais campi. A discussão, o debate e o acatamento de definições das ações institucionais continuarão sendo sempre resultados de uma 
articulação madura, feita sob a égide da democracia e da participação.
 
Aproveitamos a ocasião, para parabenizar a todos os integrantes da equipe da Direção Geral, pelas horas e dias de dedicação ao
trabalho, visando sempre o bem de nossos alunos. Parabenizamos também cada servidora e servidor, que no cumprimento de suas
atribuições colaboram para a difusão dos valores da ética e do profissionalismo, por meio da educação em nosso país.

Atenciosamente,

mensagem aos servidores

Professor Luiz Flávio Reis Fernandes
Diretor-geral do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes


