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Estamos encerrando nosso primeiro mandato à frente da Direção Geral do Ifes – Campus 

Santa Teresa. É inegável todas as conquistas que tivemos ao longo dos últimos anos, porém, temos 

plena consciência de que muito ainda há de ser feito. 

Gostaria muito de agradecer o apoio de todo(a)s nesta empreitada que iniciamos e, solicitar 

apoio para que possamos juntos continuar um trabalho de construção de um Campus cada vez 

melhor. 

A Gestão 2013 – 2017 trabalhou com a busca pela valorização e respeito a todos os 

profissionais e alunos, investiu em áreas essenciais, como por exemplo a conquista de novas vagas 

para docentes, utilizadas para a nomeação dos Professores de História, Sociologia e Filosofia, uma 

clara ação de fortalecimento na área de Formação Humana, e dando continuidade aos 

investimentos, como as obras do Prédio Central, Agroindústria, Centro de Treinamento, 

Pavimentação e Captação e Tratamento de Esgoto da área Central, para os quais foi necessário a 

utilização de grande parte do orçamento para a quitação dos mesmos.  

Sabemos da necessidade emergencial em investimentos no Ensino. Assumimos um 

compromisso de Gestão de minimizar os problemas educacionais, o que está em ritmo mais lento, 

em virtude dos cortes orçamentários que estamos sofrendo. Queremos adotar medidas para que o 

nosso aluno tenha uma estadia segura, tranqüila e que lhe seja possibilitado um ambiente favorável 

de aprendizagem. Sabemos que a nossa escola é lembrada pela qualidade do ensino e pelo sucesso 

de seus alunos. Desta forma, nosso discente deverá ser assistido com atenção ainda mais especial. 

Registramos o alto investimento no transporte escolar, Restaurante Institucional, melhorias nas 

Residências Estudantis, climatização das salas, dentre outras ações voltadas para uma melhor 

assistência ao nosso estudante. 

Nosso campus é ambiente favorável para a pesquisa científica. Para que isso ocorra 

plenamente faltam ajustes e, mesmo assim, registramos que o nosso campus figura entre as 

grandes instituições de pesquisa deste país. 

Moacyr Antonio Serafini, Professor de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Santa 

Teresa, desde 1996, Graduado em Zootecnica, Mestre em Nutrição 

Animal, Doutor em Produção Animal, apresenta-se à Comunidade 

Escolar como candidato a reeleição para o Cargo de Diretor Geral. 
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De nada adiantaria desenvolvermos a pesquisa e a extensão, não fosse sua aplicabilidade 

para garantir o bem estar da comunidade escolar e da sociedade, por isso será ponto forte de nossa 

administração o ENSINO, fortalecido com a pesquisa e extensão. 

Estamos abertos a todos(as) os(as) servidores(as) e alunos(as). Convidamos a todos(as) 

para participarem da construção de um projeto efetivo de desenvolvimento e crescimento do 

Campus, lembrando a todos que o Foco Central do nosso trabalho é o ENSINO, e com isso, 

melhores condições para os docentes e, principalmente para os alunos. 

Apresentamos a seguir, em linhas gerais, algumas diretrizes de nosso Plano para dirigir o 

Campus nos próximos quatro anos: 

- Gestão Participativa – Dar continuidade à Gestão participativa, que foi implantada com 

a estruturação das Coordenações de Cursos, dentre outras ações do Conselho de Gestão. 

- Melhoria na Qualidade do Ensino – Dar sequência às melhorias que foram implantadas 

com as conquistas de novas vagas de Professores e fortalecimento do Núcleo Comum e demais 

ações que estamos realizando. Para tanto, contamos com o apoio e a participação de todos.  

- Capacitação e qualificação dos Servidores – Dentro das possibilidades orçamentárias, 

investimos na qualificação de nossos servidores. Podemos citar a participação em eventos 

internacionais de Docentes do nosso quadro, bem como várias outras participações de Docentes e 

Técnicos Administrativos. A nova Gestão pretende dar continuidade, buscando recursos para 

ampliar as possibilidades de capacitação. 

- Melhorias na Assistência Estudantil – Dar sequência ao atendimento aos estudantes 

com a busca pelas melhorias necessárias. Registramos que os projetos de construção dos espaços 

para o Grêmio Estudantil e Centros Acadêmicos estão prontos, aguardando recursos. 

- Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação – Fortalecer a pesquisa aplicada e buscar recursos 

para projetos de extensão para atendimento às necessidades regionais, bem como a implantação de 

Cursos de Pós-graduação. Registramos as diversas parcerias firmadas e encaminhadas com 

instituições para o fortalecimento dessas ações. Dentre eles, SINDICER, FINDES, UFRRJ, UENF, 

INCAPER, EMBRAPA. 

- Continuidade do Projeto de melhoria do Clima Institucional, com respeito a todos e a 

todas. 

Muito obrigado pela atenção, conto com você para trabalharmos juntos e fazer um campus 

ainda melhor, onde nossas metas são o ENSINO E A VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS! 

                                                                                                     Moacyr Antonio Serafini 


