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Discurso de Posse da Diretoria do Conif 2012 

Nossa diretoria, que hoje assume, está composta pelos 

seguintes reitores que foram eleitos comigo para 

representar e coordenar o Conif durante o ano de 2012: 

 Sérgio Pedini: Reitor do IF Sul de Minas; 

 Claudia Schiedeck: Reitora do IFRS; 

 Ailton Ribeiro: Reitor do IFSE 

Ao assumirmos essa tarefa temos consciência de sua 

importância, decorrente da relevância do papel que o 

Conif e a Rede Federal desempenham na Educação 

Profissional brasileira. O Conselho deve atuar como 

articulador, porta-voz, interlocutor e propositor de 

políticas e ações no âmbito da EPT. E, nesse sentido, o 

Conif tem respondido prontamente e conduzido a Rede 

Federal a trabalhar de forma articulada na resposta a 

diferentes programas e políticas propostos pelo MEC e 

outros Ministérios. A nossa participação, sempre 

precedida de intenso debate e proposições que visam 

aperfeiçoar as políticas e ações propostas, consolidou ao 
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longo dos últimos anos um relacionamento maduro e 

respeitoso com a equipe MEC. 

A Rede é, atualmente, um vetor estratégico para o 

desenvolvimento sustentado de nosso país, tão carente 

de qualificação e capacitação profissional. Essa 

contribuição pode ser mensurada pela nossa capilaridade 

(502 municípios), pela nossa característica de inclusão 

através da educação profissional para jovens e adultos, 

pela nossa possibilidade de pesquisa aplicada e inovação 

tecnológica, facilitadas pela nossa histórica proximidade 

do mundo do trabalho e associadas à determinação legal 

de alavancar os arranjos produtivos, sociais e culturais 

nas regiões de abrangência de cada IF. 

Os IFs são jovens instituições que possuem apenas 3 anos 

de transformação, mas que têm uma trajetória e uma 

história que entram em seu segundo século. Por conta 

desse paradoxo e decorrente dele, os institutos 

apresentam ao mesmo tempo grande solidez, e ao 

mesmo tempo fragilidades. Em especial porque passam 

por uma profunda transformação qualitativa enquanto 
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desenvolvem uma hercúlea expansão, a qual 

praticamente triplicou a rede em pouco mais de seis 

anos. 

A nossa expansão desafiadora, árdua e vitoriosa entra 

em sua terceira etapa. E para que ela permaneça firme na 

sua trilha de levar Educação Profissional de qualidade 

para todos os cantos deste Brasil, contamos com o 

senhor,  Ministro Mercadante, para o preenchimento de 

lacunas em alguns dos nossos campi. É preciso completar 

a infraestrutura dos campi já existentes e garantir a 

continuidade do preenchimento dos quadros de 

servidores e da estrutura de gestão. Essas ações 

permitirão que mantenhamos nossa marca histórica, pela 

qual somos reconhecidos por toda a sociedade brasileira 

e que é de nos exigida por ela: educação pública e de 

qualidade. Esse é o compromisso que assumimos com 

cada estudante que entra em nossas instituições. 

É preciso aqui também frisar a importância de termos 

servidores que trabalhem em boas condições e que 

tenham uma carreira condigna. A situação das carreiras 



4 

 

 

dos servidores é ponto de muita preocupação dos nossos 

colegas Reitores, manifestada inclusive em diversos 

documentos encaminhados ao MEC e ao Ministério do 

Planejamento. 

Hoje estamos diante de uma situação extrema: 

perdermos nossos servidores para outros entes, tanto 

públicos quanto privados; chegamos ao ponto de termos 

vagas, abrirmos concursos, sem que, no entanto, 

consigamos candidatos dispostos a ingressar nas nossas 

instituições. A situação se agrava nas regiões mais 

afastadas das capitais, pelo distante interior do país. 

Carreiras e vantagens passam a ser, assim, pontos de 

importância central no sucesso da expansão da Rede. 

É urgente que encontremos uma resposta urgente para 

essa questão. 

Ainda com relação aos nossos servidores, para que 

consolidemos os IFs enquanto instituições que 

desenvolvem pesquisa tecnológica e extensão, temos a 

construção de uma proposta de um grande programa de 

pós-graduação, capaz de elevar em curto espaço de 
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tempo o nível de qualificação e nos permitir alcançar 

índices de mestres e doutores compatíveis com os nossos 

desafios. Ministro Mercadante, como ex-ministro de 

Ciência e Tecnologia e atual Ministro da Educação, temos 

certeza que contaremos com o seu apoio na confecção e 

efetiva realização desta meta. 

Gostaríamos ainda de ressaltar a importância de duas 

proposições recentes da nossa Presidente, o programa 

Ciência sem Fronteiras e o Pronatec. 

Em relação ao primeiro, estamos engajados de forma 

entusiástica prontos na sua realização. Entendemos que a 

internacionalização da Educação Profissional possibilitará 

o amadurecimento e o aprofundamento da pesquisa 

tecnológica na Rede Federal, além do aperfeiçoamento e 

da capacitação de pessoal necessários ao avanço do Brasil 

na sociedade do conhecimento. Nossos alunos estão 

ávidos para terem sua oportunidade de conhecer outras 

realidades e possibilidades. 

Quanto ao Pronatec, devemos, antes de tudo, entender 

a situação do nosso país. 
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O Brasil vive um momento especial: nossa economia vai 

bem, apesar de estarmos mergulhados num mar de 

incertezas no âmbito do cenário mundial. Nosso país 

continua crescendo e estamos realizando um enorme 

esforço para distribuir renda, com excelentes resultados 

já comprovados. 

No entanto, para continuarmos nessa trajetória vitoriosa 

de forma sustentável, precisamos resolver um dos nossos 

grandes gargalos: formarmos milhares de profissionais e 

cidadãos que possam participar de forma qualificada no 

processo produtivo brasileiro. 

Esse gargalo, Ministro, somente ocorre hoje, porque ao 

longo de muitos anos, diversos governos deixaram de 

investir na EPT e em particular na Rede Federal. Houve 

alguns que, desconsiderando a sua importância 

estratégica, quiseram mesmo destruí-la. Foram dezenas 

de anos de abandono. Apesar do grande esforço 

conduzido pelo presidente Lula e que tem tido 

continuidade pela presidente Dilma, proporcionando um 

crescimento da Rede Federal nunca visto, vivenciamos 
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uma situação que exige medidas emergenciais. Esse é o 

fato que levou ao lançamento do Pronatec: um grande 

programa que se propõe a coordenar os esforços de 

diversos atores, públicos e privados, que atuam na EPT 

para fazer frente à gigantesca tarefa de proporcionar 

oportunidades de capacitação aos trabalhadores do 

Brasil. 

O Pronatec, contudo, trata não apenas da 

emergencialidade, mas também, coerentemente, do que 

é perene:  a expansão das redes públicas de educação 

profissional, pois é ela, e em especial da Rede Federal, 

que nos permitirá aprendermos com o passado para que 

o futuro se estabeleça de forma contundente; essa 

expansão é que nos afastará de futuras emergências, 

garantindo oportunidade para todos os cidadãos se 

qualificarem profissionalmente. 

A expansão da Rede Federal é, portanto, uma ação de 

importância e daqueles que possuem visão estratégica 

para o país, não apenas do ponto de vista econômico, 

mas também da perspectiva social. 
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É assim que a Rede entende o Pronatec, um programa 

absolutamente necessário, composto de ações 

emergenciais, com começo-meio-e-fim, e uma outra 

perene, na qual cumprimos papel preponderante. Dessa 

forma, a Rede Federal assume o compromisso de 

contribuir de forma decisiva para a sua concretização. 

Colegas e amigos reitores, contamos com cada um de 

vocês para levarmos a cabo nossa tarefa que nos enche 

de orgulho e honra, mas que ao mesmo tempo exige de 

cada um de nós a superação de obstáculos e desafios. 

Em resumo, senhores, esta rede precisa ser mais que uma 

referência ou um modelo, precisa estabelecer uma 

capilaridade para que seja indutora do desenvolvimento 

científico, tecnológico e social do país. 

Ministro Mercadante, Secretário Paim em nome do Conif 

nos colocamos à disposição para continuarmos a 

construir a Educação que nosso país tão urgentemente 

precisa. 

Obrigado 


