
Solenidade de Celebração dos 105  anos do IFSULDEMINAS campus Inconfidentes 

 

Bom dia pessoal! Desde que assumi o cargo de Diretor Geral desse campus, não estive 

tão emocionado como hoje! Confesso que essa voz embargada é fruto de uma mistura de 

sentimentos e sensações, afinal, coube a mim a missão de conduzir essa gigantesca escola. 

 

Gostaria inicialmente de saudar a mesa de honra, na pessoa do nosso reitor Cléber 

Barbosa agradecer a presença de todas as autoridades presentes. Saudar também nossa prefeita 

Rosângela Dantas, assim como o presidente da Câmara Wanderley Tavares, além de saudar o 

pró-reitor Prof. Luiz Carlos Dias Rocha, Luizinho, meu amigo e a pessoa que me acolheu, lá em 

2010, no IFSULDEMINAS campus Inconfidentes. Quero enfatizar que a presença do prof. 

Luizinho na mesa de honra trás consigo a representação de toda a comunidade do campus, já 

que o mesmo foi aluno da nossa casa, atualmente é servidor e ao mesmo tempo pai de 

estudante.  

 

Saudar também meus colegas servidores, convidados, demais autoridades e um carinho 

especial à esquipe de gestão, estudantes e aos servidores de outros campi e reitoria, 

mencionando a gratidão pela presença dos diretores gerais João Olympio, Aline Manke, 

Francisco e Carlos. 

 

Gosto, em meus discursos, de iniciar agradecendo: sempre importante agradecer o 

trabalho do pessoal da organização do evento, que não mediu esforços para que esse momento 

acontecesse, e da mesma maneira agradecer a todos que participarão do dia, cheio de 

atividades esportivas e culturais. Agradecer também a toda a equipe de gestão, que caminha 

comigo desde meados de 2018.  

 

Importante pensar que em um dia como esse, há 105 anos atrás, foi dado o primeiro 

passo para a criação da nossa escola, fato que nos torna o filho mais velho do IFSULDEMINAS, 

prof. Cléber. Naquela ocasião, recebíamos a nossa certidão de nascimento tendo como foco os 

pobres e desvalidos da sorte, também conhecida como classe perigosa. Acreditem! Pobres de 

desvalidos da sorte! Ouso dizer que a nossa instituição ajudou a promover a criação do 

município de Inconfidentes e, por isso, prefeita Rosângela, precisamos andar par e passo em 

todas as ações voltadas para o povo! Na oportunidade, na pessoa da prefeita, agradeço a todos 

os prefeitos que colaboraram para a consolidação da nossa escola!  

 



Conhecer e reconhecer a história é analisar seu funcionamento e organização, tudo isso 

à luz do sistema político e econômico das épocas. Mas de tudo isso, fica o recado de que não 

existe nenhuma escola como a nossa no mundo. Essa modalidade de ensino, tão inclusiva e 

plural só existe no Brasil! Por esse motivo, devemos saber aproveitar e ao mesmo tempo 

valorizar tudo que a Rede Federal de Educação Profissional tem a oferecer para a comunidade. 

 

Nada do que está sendo entregue hoje seria possível, sem a colaboração de parceiros. 

A relação positiva entre nós e o município, reitoria e demais campi, permitiram entregar mais 

uma leva significativa de obras, infraestrutura que busca alicerçar as ações institucionais junto 

as comunidades interna e externa. Saibam que essas obras, são frutos de planejamento, 

coragem e ousadia! São feitas da comunidade para a comunidade! 

 

O planejamento se deu quando nos deparamos, lá em 2018, com a enorme necessidade 

de melhorarmos nosso desempenho em termos de matrículas, turmas, cursos. De nada 

adiantaria se abríssemos turmas/cursos, se não tivéssemos espaço para ocupar. Por isso, 

entregamos hoje um bloco de salas de aulas moderno, sustentável e inclusivo. Além disso, 

promovemos a desocupação de casas, anteriormente ocupadas por servidores, para que as 

mesmas pudessem servir à própria instituição. E foi a partir desse ato de coragem que hoje 

entregamos a sede da coordenadoria de Educação a Distância (CEAD) e a sede da coordenadoria 

da fazenda escola. A CEAD nos permite entregar oferta de ensino para mais de 5.000 pessoas 

em todo o Brasil, já a sede da coordenação da fazenda permite obter um espaço organizado e 

fixo para as ações de gestão institucionais, algo que em todos esses 105 anos, nunca existiu. 

 

Mas de todas as obras entregues, fica o carinho especial para as entregas da 

Brinquedoteca e da Equoterapia, já que as duas têm em suas essências, o atendimento e o 

vínculo direto com a comunidade externa.  

 

Me recordo, quando em 2010, quando assumi o cargo de servidor público federal, fui 

perguntado pelo então Diretor Geral, prof. Betão, qual seria minha missão na escola. Respondi 

prontamente que eu era muito grato pela oportunidade a mim dada e que faria da minha função 

de servidor um ferramenta para que pudesse devolver para a comunidade tudo que ela faz para 

a minha carreira profissional. Oportunamente, como diretor geral, e cabe agora mencionar todo 

o apoio do prof. Cléber, na ocasião pró-reitor de extensão, me pus a pensar qual poderia ser a 

ação que poderia favorecer a comunidade por meio da minha função de servidor. Enfim a ideia: 

Equoterapia! Entrego com muito carinho, fazendo um apelo as autoridades aqui presentes, que 



nunca deixemos esse projeto acabar, já que sabemos da enorme relevância na recuperação 

psíquica e motora de diversas pessoas, por meio da terapia animal. 

Hoje, consigo ver que atuamos com extrema ousadia, já que passamos por anos difíceis 

em termos orçamentários e, para colaborar, veio a pandemia. Recordo que lá em 2018, disse 

para a equipe de gestão que iríamos trabalhar com muito afinco, mas que dificilmente 

inauguraríamos qualquer obra em função do momento político. Hoje, consolidamos nosso 

trabalho de coragem e ousadia! Em todo aniversário, a comemoração máxima se dá ao redor de 

um bolo, no nosso aniversário, coroamos a festa com entregas para a comunidade, por meio de 

obras. 

 

Tenho muita satisfação pessoal em poder participar diretamente desse momento 

histórico, acho que não fui escolhido gestor apenas pelo voto dos meus colegas e estudantes, 

mas sim por alguém que, lá de cima, enviando seu Espírito Santo, me atribui a missão de abrir 

caminhos nessa instituição centenária. Me sinto abençoado por Deus! Ele nos permitiu saúde e 

discernimento para entregarmos uma nova escola. Saímos de 1.800 alunos em 2018, para mais 

de 12.000 matrículas em 2022. Entregamos infraestrutura e projetos voltados para 

sustentabilidade e inclusão. Tornamos o campus novamente forte e robusto! Por isso, caros 

estudantes, fico muito feliz em tê-los aqui conosco. Oxalá meus filhos, Arthur e Luiza, um dia 

possam estar em seus lugares, com esse uniforme no peito, cheios de orgulho. 

 

A história do campus Inconfidentes o faz maior do que qualquer um de nós, por isso é 

preciso valorizar, respeitar e admirar cada vez mais essa unidade de ensino que mudou e mudará 

a vida de muitas pessoas! 

 

Nossa escola não existe mais para os pobres e desvalidos da sorte. Nossa escola hoje 

prepara pessoas não apenas para o mundo do trabalho, mas sim para a vida. Nossa escola é 

inclusiva, plural, baseada em cotas sociais. Nossa escola é feita para aqueles que querem obter 

o pensamento crítico e aberto, dentro do escopo do ensino de elevada qualidade! 

 

Obrigado a todos pela presença! Que Deus nos abençoe cada vez mais! 

 

Parabéns IFSULDEMINAS campus Inconfidentes pelos 105 anos! 

 

Inconfidentes, 28/02/2023 

Prof. Luiz Flávio Reis Fernandes 


