
Brasília, 14 de fevereiro de 2017. 

 

Discurso de posse da Diretoria Executiva eleita para 2017 

Roberto Brandão – novo presidente 

 

Cumprimentos e agradecimentos 

Senhoras e senhores, 

Autoridades aqui presentes (ler nominata), 

Magníficos reitores, pró-reitores, diretores, gestores e servidores 

da Rede Federal, 

 

Primeiramente gostaríamos de agradecer a DEUS por estarmos 

aqui, participando da solenidade de posse da Diretoria Executiva 

do Conif para o ano de 2017. É inevitável dizer que honra, 

satisfação e responsabilidade são o que definem este momento: o 

início da gestão da nova Diretoria.  

 

Nós, professor Roberto Gil (vice-presidente), professor Wilson 

Conciani (diretor Administrativo), professor Claudio Alex (diretor 

Financeiro), professora Maria Clara (diretora de Relações 

Institucionais) e eu, Roberto Brandão, como presidente, 

recebemos esta missão com plenitude, ética e gratidão, fazendo 

jus à confiança em nós depositada. 

 

Nos próximos 12 meses deixaremos a nossa parcela de 

contribuição à educação profissional, científica e tecnológica 

brasileira e daremos continuidade ao processo de consolidação da 

Rede Federal, esse projeto inovador que transforma vidas, abre 

novos horizontes e contribui para a melhoria dos indicadores 



sociais desta Nação, o qual desperta o interesse de vários outros 

países. 

 

Dentre as nossas principais metas, destacamos a implementação 

do Planejamento Estratégico do Conif, cuja construção se iniciou 

na gestão do professor Marcelo Bender e que será fundamental 

para estabelecermos ações específicas e definidoras do papel do 

Conif. Esse trabalho aponta para um dos nossos maiores desafios 

que é a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Rede 

Federal, juntamente com a implantação da política de 

Comunicação do Conif, que darão o alicerce para o 

desenvolvimento da Gestão. 

 

Sendo assim, o nosso Plano de Gestão se fundamenta no 

princípio de uma administração integrada, aberta, transparente e 

democrática, facultando o acesso às informações da Rede e 

garantindo o acompanhamento de quaisquer dados institucionais.   

 

Hoje a Rede Federal é uma realidade ao longo do nosso país. 

Com 644 campi, atende a quase um milhão de alunos, conta com 

pouco mais de 70.000 servidores (docentes e técnico-

administrativos) e cerca de 20.000 funcionários terceirizados, 

contribuindo assim para mudar a realidade de comunidades 

instaladas em regiões carentes de nosso país. Todavia, esses 

campi necessitam de estruturação, ampliação ou adequações em 

infraestrutura – o que deve ser permanentemente priorizado pela 

Gestão –, bem como a ampliação de cursos e de vagas, a partir 

de um planejamento com a participação das instituições, do 



governo e da sociedade, respeitando-se os arranjos produtivos 

locais e as especificidades de cada região.   

 

Precisamos potencializar, cada vez mais, as políticas de ensino, 

pesquisa, inovação, pós-graduação, extensão, inclusão e relações 

institucionais no que tange às parcerias nacionais e internacionais 

para a viabilização de intercâmbios e melhorias tecnológicas com 

a ampliação de convênios e experiências internacionais, bem 

como temos de buscar a intensificação de relações com agências 

de fomento; afinal, necessitamos captar subsídios que incentivem 

a inovação e viabilizem a aplicação, na prática, da produção dos 

estudantes, professores e pesquisadores da Rede.    

 

Os Institutos Federais têm muitos argumentos para convencer o 

poder público de que todos os investimentos no ensino 

profissional e tecnológico resultam em um espetacular retorno 

para o desenvolvimento do país. A exemplo do ProfEPT, com o 

curso de mestrado profissional, precisamos, senhora secretária, 

de políticas da Capes que assegurem mais qualificações e 

capacitações para esta Rede. Assim teremos uma atuação 

constante dos nossos servidores em prol da melhoria da 

Educação. 

 

O Conif trilhará pelo fortalecimento da articulação e com a visão 

de que ele deve ser o alicerce dos Institutos Federais nas 

negociações das políticas da Educação Profissional e Tecnológica 

com o Ministério da Educação, com o Congresso Nacional e com 

o Governo Federal como um todo. A verdadeira luta dos reitores é 

no sentido de que este Conselho se torne cada vez mais 



representativo dos interesses comuns da Rede Federal, o que 

será possível com a criação de vínculos mais estreitos e 

constantes com a comunidade acadêmica.  

 

Meus amigos reitores, o momento é de desafios. Superamos o 

ano de 2016 e vislumbramos um 2017 também com dificuldades, 

mas com o propósito de juntos contribuirmos com a educação, 

sem perder de vista o nosso maior objetivo que é a formação 

integral do estudante, como profissional e como cidadão.  

 

Para encerrar, quero agradecer à Diretoria que concluiu seu 

mandato, da qual fiz parte como diretor Financeiro, e pedir o apoio 

de todos para darmos continuidade às ações. Agradeço também 

aos reitores, pró-reitores, diretores, gestores, servidores, alunos, 

parceiros e a todos os integrantes da “Família Rede Federal”. E, 

na poesia do maranhense Ferreira Gullar, deixo aqui uma 

mensagem: 

 

Dois e Dois são Quatro 

 

Como dois e dois são quatro 

Sei que a vida vale a pena 

Embora o pão seja caro 

E a liberdade pequena 

 

Como teus olhos são claros 

E a tua pele, morena 

Como é azul o oceano 

E a lagoa, serena 



 

Como um tempo de alegria 

Por trás do terror me acena  

E a noite carrega o dia  

No seu colo de açucena 

 

Sei que dois e dois são quatro 

Sei que a vida vale a pena 

Mesmo que o pão seja caro 

E a liberdade pequena 

 

Nosso muito obrigado! 

 


