
Discurso de posse – Prof. Dr. Tibério Borges Vale

- Magnífico Reitor Prof. Sidney Melo, aqui representado pelo Prof. Paulo Trales, Pró-
Reitor de Gestão de Pessoas (PROGEPE);
- Excelentíssimo Prof. José Rodrigues, Pró-reitor de Graduação (PROGRAD);
- Excelentíssimo Prof. Leonardo Vargas, Pró-reitor de Assuntos Estudantis 
(PROAES), aqui representado pelos discentes Tiago e Ramon;
- Caríssimo Professor Mário Ronconi, atualmente chefe de gabinete do reitor;
- Prezadas Professoras Maria Goretti Andrade Rodrigues, Tânia de Vasconcelos e 
Margarida Pacheco, ex-diretoras de nosso instituto;
- Prezada amiga, Professora Georgia Regina Gomes Poly, atual vice-diretora deste 
instituto;
- Excelentíssimo Prefeito Sr. Josias Quintal,
- Prezado Arthur Rezende da Silva, diretor do Campus de Pádua do Instituto Federal 
Fluminense;
- Prezados diretores de escolas parceiras de nossos projetos de ensino e extensão;
- Prezados Amigos e Amigas do INFES e da UFF;
- Meus amigos e amigas da administração central,
- Minha querida esposa e meu querido filho Caio,
- Prezados professores, alunos, técnicos administrativos e colaboradores do INFES.

Prezada comunidade,

Gostaria de começar fazendo alguns agradecimentos muito importantes. Inicialmente 
gostaria de agradecer aos alunos deste instituto que depositaram sua confiança em 
nossa chapa de forma expressiva. Gostaria de agradecer também aos servidores 
técnico-administrativos que confiaram em nosso compromisso e um agradecimento 
especial aos docentes que votaram e muito contribuíram para estarmos aqui hoje, 
confiando em nossa capacidade. Gostaria também de agradecer ao Magnífico Reitor 
Prof. Sidney Mello, por nossa nomeação nos cargos. Gostaria de agradecer 
profundamente à Professora Georgia que aceitou encarar lado a lado comigo esta 
empreitada na direção do INFES. Não podemos esquecer de agradecer aos nossos 
familiares, especialmente ao Joney (esposo da Professora Georgia) e à Mariane, 
minha amada esposa, companheira e parceira de vida, a quem agradeço pelo apoio, 
carinho e compreensão nos momentos alegres e difíceis do passado e os do futuro, e 
que me deu meu melhor presente, nosso filho Caio. Por último, mas o mais 
importante, gostaria de agradecer a Deus por nos dar forças para encarar esse desafio.

Estamos hoje aqui reunidos para a formalização do processo de nomeação e 
investidura nos cargos de diretor e vice-diretor. Estes são cargos de profunda 
importância para o desenvolvimento institucional e tanto eu como a Professora 
Georgia estamos muito cientes de nossas obrigações e nossos desafios nestes cargos, 
tanto como representantes da administração central da UFF neste campus, quanto 



como algumas das vozes ativas desta comunidade acadêmica junto à administração 
central em Niterói. Em especial, sabemos que os desafios são numerosos, 
especialmente pelo momento conturbado e adverso que atravessamos no campo 
político-econômico no cenário nacional. Acreditamos que este é o momento de união 
entre as diferentes correntes de pensamento político, de forma a atravessarmos as 
adversidades momentâneas sem perder o foco no objetivo principal, que é o de 
garantir ensino superior público, gratuito e de qualidade, interiorizado no noroeste 
fluminense.

Nossos desafios são imensos porque diante deste cenário econômico adverso, 
necessitaremos buscar meios alternativos para captação de recursos (por exemplo, 
através de emendas parlamentares) de forma a viabilizar a consolidação e ampliação 
de nossos cursos. Necessitaremos fortalecer parcerias com a política local e estadual, 
demonstrando o potencial de transformação da sociedade que a UFF pode representar
na região. Necessitaremos nos organizar de modo a participar de cada edital que 
surja, que serão poucos, e que permitam a aquisição de equipamentos ou materiais 
para mobiliar nossos laboratórios didáticos. Necessitaremos nos posicionar e fazer 
uso do púlpito do Conselho Universitário, tal qual feito ontem pelo Prof. Daniel 
(diretor do Campus da UFF em Macaé) para reafirmar nosso interesse pela 
construção de restaurante universitário e moradia estudantil, os quais já têm projeto 
de engenharia finalizados, faltando agora a verba para início de suas obras. 
Necessitaremos dialogar com a administração central e a reitoria de modo a revermos
institucionalmente o montante destinado a Investimentos dentro do Orçamento Geral 
da UFF, possibilitando a expansão predial desta e de outras unidades da UFF no 
interior. Necessitaremos dialogar com mais intensidade junto à comunidade local de 
Santo Antônio de Pádua e municípios vizinhos, de modo a divulgar ainda mais não 
apenas a existência deste campus da UFF mas também de modo a divulgar nossas 
atividades de formação de professores, nossas atividades de pesquisa e 
principalmente de extensão universitária, que pode também levar conhecimento à 
sociedade, retribuindo o investimento feito nesta instituição. Portanto, necessitaremos
nos debruçar sobre diversas questões e mostrar muita dedicação para encontrar 
soluções e colocá-las em prática, a fim de alcançarmos o resultado almejado em 
nossa proposta de gestão, qual seja: Consolidar e Expandir o Instituto do Noroeste 
Fluminense de Educação Superior. Encontraremos dificuldades e as encararemos de 
frente.

Gostaríamos de salientar que toda e qualquer ação que resulte na continuidade da 
expansão ou melhoria dos cursos deste campus não dependerá de esforço individual 
ou solitário dos membros desta direção, pois isso nunca depende de poucas pessoas. 
Todos os louros de qualquer trabalho de longo prazo como este, dependem de muito 
esforço coletivo para identificar e resolver as questões que surgem. Dependem 
portanto de muita união não apenas entre os docentes, mas também deste grupo com 
os técnicos administrativos e com os alunos, que em muito podem colaborar.

Este esforço coletivo na UFF é extremamente necessário e fica nítido quando 



passamos a conhecer mais de perto a administração central. Por exemplo, quando 
observamos o trabalho coletivo da administração central no gerenciamento da dívida 
da universidade nos últimos anos, com sua redução significativa – e aqui os 
parabenizo por este esforço que algumas vezes não recebe o merecido 
reconhecimento pela comunidade acadêmica, e inegavelmente este esforço tem sido 
bem capitaneado pelo Magnífico Reitor. É este tipo de esforço coletivo que é 
necessário em qualquer ambiente de trabalho, seja ele privado ou público. Lidar com 
verba pública é sim complicado e trabalhoso, mas devemos nos imbuir de nosso 
papel de servidores públicos para atuarmos como agentes transformadores da 
realidade, de forma a efetivamente servir o público, não apenas com nossas aulas, 
pesquisas e orientações de alunos.

Seguindo nessa linha de desenvolvimento de um esforço coletivo, pretendemos 
estreitar laços com a instituição federal mais próxima, o Instituto Federal Fluminense,
não apenas na área de ensino, como a possibilidade de estágio aos nossos alunos, mas
também no desenvolvimento concreto de projetos ou programas entre os docentes, na
pesquisa ou na extensão. O esforço coletivo também deve estar presente nas parcerias
com os diretores de escolas municipais e estaduais da região, pois pretendemos 
auxiliar e facilitar enormemente o contato de nossos docentes com tais escolas para o 
desenvolvimento de projetos de extensão, de modo a divulgar o nome da UFF e atrair
mais alunos a este instituto. A cidade de Santo Antônio de Pádua e os municípios 
vizinhos merecem um Instituto de ensino superior público forte e atuante junto a 
sociedade.

Quando cheguei na rodoviária de Santo Antônio de Pádua, ainda em novembro de 
2011, para fazer o concurso para professor adjunto confesso que a primeira impressão
foi de impacto ao ver uma cidade de ruas estreitas e trânsito difícil, muito diferente 
do que eu estava acostumado lá em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, onde eu 
morava havia 7 anos. No entanto, logo no primeiro dia me lembro de duas situações 
que ficaram na minha memória e que logo me mostraram uma característica marcante
do povo acolhedor e simpático da cidade. A primeira foi com o Sr. Tadeu, taxista na 
rodoviária, que não me deixou ficar no hotel onde eu havia feito reserva, pois achava 
que eu não ficaria bem instalado para terminar de me preparar para o concurso. 
Depois acabou se tornando um amigo que me ajudou a encontrar um apartamento 
para alugar e me apresentou a diversas pessoas na cidade. A segunda situação foi 
naquele mesmo dia, em um conhecido restaurante familiar no centro da cidade, 
próximo ao hotel onde o Sr. Tadeu deixou eu me hospedar, onde conversei muito com
a dona do restaurante, ao qual retorno quase semanalmente para almoçar e bater um 
papo com ela e sua família. Às vezes ouvimos certas frases que logo são esquecidas 
pelas pessoas que as disseram, mas que ficam na memória de quem as ouve e que nos
emociona só de lembrá-las. Estes e muito outros contatos posteriores com pessoas da 
região fazem a gente mudar a opinião sobre um lugar, depois fazem a gente se 
interessar em morar naquele lugar e por último fazem a gente se apaixonar por aquele
lugar. Outras vezes lembramos de frases sobre um determinado lugar ditas não por 
moradores natos, mas que nos marcam igualmente e nos fazem apreciar ainda mais 



aquela cidade. Este era o caso do poema escrito certa vez pela Professora Tânia sobre 
a cidade de Santo Antônio de Pádua que muito me tocou e que muito revelava sobre 
esta cidade e esta região. 

A identificação que sentimos com nossos lares nos fazem querer melhorá-los. É o 
amor e carinho por uma determinada cidade que nos leva a querer fazer a diferença e 
contribuir de alguma forma, mesmo não sendo nosso local de origem. Na verdade é 
difícil definir o conceito de “local de origem” para uma pessoa que já morou em 4 
estados brasileiros. Portanto é o amor por este país que faz com que a gente se motive
a querer contribuir de alguma forma na Direção de um pequeno instituto de uma 
grande universidade, mesmo que a nível local, mas sonhando muito alto.

Estas palavras podem soar piegas e démodé para alguns, mas um idealista sempre 
nota outro idealista quando o encontra. É a partir do idealismo, a custa de muita 
dedicação, muito suor e de mangas arregaçadas, que conseguiremos ir adiante.

Obrigado a todos!


