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Prezados colegas servidores, caros alunos, convidados, autoridades, bom dia!

Quero inicialmente cumprimentar os membros da mesa.....

É imensa a alegria  de participar  desse momento tão significativo para nossa Instituição,  para a
educação profissional do país e para todos nós, servidores do IFSULDEMINAS! 

Estamos a comemorar um marco na história: os 105 anos do nosso Campus Inconfidentes. 105 anos
em que essa escola desempenha uma bela trajetória  de vida acadêmica,  palmilhando o chão da
educação, nas vertentes do ensino, da pesquisa e da Extensão. Uma história edificada por centenas
de mãos, de cérebros e de corações!

105 anos em que muitos  homens e  mulheres  deram parcelas  significativas  de suas  vidas,  para
acalentar os sonhos daqueles e daquelas que vislumbraram chegarmos a este momento, e a muito
mais.  105  anos  nos  quais  professores  e  técnicos  administrativos  aplainaram  caminhos  e
empreenderam uma caminhada segura para beneficiar a sociedade Sul mineira, especialmente. 

105 anos em que milhares de jovens desfrutaram e desfrutam do que de melhor esse Campus lhes
pode proporcionar, o saber, para que pudessem e possam encontrar o ritmo da vida profissional, da
capacitação para o trabalho e para a defesa da cidadania e da dignidade humana.

Em mais de dez décadas, esta Escola recebeu outras denominações, foi pioneira, inovou, superou
desafios e avançou, peremptoriamente seu reconhecimento e atuação foram imprescindíveis para o
credenciamento e obtenção de um Instituto Federal para o Sul de Minas Gerais. 

Sua adesão viabilizou em 2008 a formação do IFSULDEMINAS, formação essa que não se deu a
um  grande  número  de  Escolas  Técnicas  no  Sul  de  Minas,  mas  sim  devido  à  reconhecida  e
tradicional trajetória dessas escolas que o compuseram. 

Com essa composição, o Campus Inconfidentes, juntamente às demais unidades e reitoria, nessa
última  década,  desenvolveu-se,  ampliou-se  e  expandiu  sua  atuação,  fortaleceu  ainda  mais  sua
identidade  e  firmou-se  como  referência  na  formação  profissional,  com  o  ensino  público  de
reconhecida qualidade, em todos os seus cursos técnicos e superiores, projetos e programas.

Este  legado não é obra do acaso.  Ele é fruto de árduo e compromissado trabalho dos técnicos
administrativos e funcionários colaboradores, da dedicação e vocação dos docentes e do entusiasmo
e fascínio do aprender dos nossos estudantes. Os quais, quando egressos, é comum encontrarmos a
frente de Instituições e Organizações de destaque, em âmbito estadual e nacional, orgulhosos de
terem parte de sua história construída nessa Instituição.

105 anos de uma ampla gama de serviços e oportunidades para a região e para a juventude Sul
mineira, sem contar, claro, aqueles muitos jovens que vieram de outros estados buscar a ilustração
acadêmica, habilidades e competências nos cursos oferecidos.

Desejamos que o Campus continue em sua trajetória de excelência,  para que a sociedade possa
colher muitos mais frutos, advindos das sementes aqui plantadas. Afinal, é o que se espera de uma



Instituição  pública  de  educação  é  a  produção  acadêmica,  alicerçada  no  princípio  de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

As honrarias e homenagens prestadas nesta data mostram a grandeza desta Instituição. 

Enfim, o IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes é o conjunto de todos que por aqui passaram,
de todos que aqui estão, e de todos aqueles que ainda por aqui hão de passar. Isso mostra que o ciclo
da vida se renova, desde os primórdios dos tempos. E assim continuará pelos milênios afora. É o
que almejamos. 

Quero parabenizar a todos que fizeram e que fazem o IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes
acontecer  e  cumprir  com sua missão institucional.  A cada um e a  cada uma,  o nosso afetuoso
abraço. 

Tenho muito orgulho de ser servidor desta casa, tenho orgulho de trabalhar ao lado de todos vocês. 

Que venham os próximos 105 anos!

Muito obrigado!


