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INTRODUÇÃO

Sabemos que muitos alunos nunca tiveram uma experiência com o grêmio,
tampouco conhecem os princípios que o regem, então discorreremos sucintamente
sobre o que ele representa.
Grêmio estudantil é a organização responsável por representar o interesse dos
estudantes diante da direção da escola. É dever do grêmio escutar a voz dos
estudantes de forma democrática e saber o que os alunos acham importante ser
realizado e assim representar esses alunos diante dos responsáveis por essas
ações e mudanças.
Levando em conta o tamanho do Instituto Federal de Minas Gerais
compreendemos que sob ele surgem muitas necessidades de melhorias em
pequena e larga escala que somente o grêmio pode mediar e combater junto aos
coordenadores.
A Chapa Paulo Freire, apesar das mudanças de membros, foi formada com a
intenção de continuar os planos e projetos que nossos colegas do último grêmio
queriam realizar em 2021 mas foram impedidos pela pandemia e todo o
distanciamento social que nos rondava.
Com todo o tempo que passamos isolados, pudemos perceber e descobrir novos
horizontes, novas maneiras de inovar, e novas maneiras de nos sentirmos
acolhidos. Mas nada substitui o calor humano e a interação em grupo, os ciclos de
amizades e todas as experiências que vivenciamos estando em grupos que nos
representem.
Nós, integrantes da Chapa Paulo Freire enxergamos essas necessidades e
queremos trabalhar para que em conjunto possamos fazer com que no ano de 2022
tenhamos uma experiência melhor do que a que tivemos nesses dois anos de
reclusão social, em relação a aprendizagem e interação uns com os outros.

A todos os discentes dos Cursos Técnicos Integrados do Instituto Federal de Minas
Gerais - Campus Governador Valadares
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Quem somos nós?
Conheça um pouco mais dos concorrentes aos cargos que estão listados abaixo.
Presidente
“ Meu nome é Sara Hanna, sou aluna do segundo ano no curso técnico em meio
ambiente, tenho 17 anos e sou candidata à presidência da Chapa Paulo Freire.
Acredito que meus colegas de chapa me indicaram ao cargo por ser uma pessoa
despachada, que corre atrás dos objetivos pessoais e coletivos, mas da minha
parte, aceitar o cargo é mostrar que juntos podemos ser a voz da democracia, que o
trabalho em conjunto de todas as diretorias com a participação dos estudantes pode
nos levar a uma melhoria contínua dos trabalhos realizados para o IFMG.”

Vice-Presidente
“Meu nome é Ana Alice, tenho 16 anos e sou estudante do curso Técnico em
Meio Ambiente. Gostaria de participar do Grêmio para representar os alunos, lutar
pelas causas que acredito e por um ensino de melhor qualidade. Como
vice-presidente, serei responsável ao tomar decisões e auxiliarei a presidente com
eficiência.”

Secretária Geral
“Meu nome é Sofia Lacorti , tenho 16 anos e sou estudante do curso técnico
em meio ambiente.Sou candidata ao cargo de Secretária Geral. Meu objetivo é
defender os direitos e interesses e aprender ética e cidadania na prática, fortalecer
inúmeras possibilidades de ação tanto no próprio ambiente escolar como na
comunidade, desejando um importante espaço de aprendizagem, cidadania,
convivência, responsabilidade e de luta por direitos.”.

1º Secretária
“Meu nome é Marina, tenho 17 anos e sou estudante do curso técnico em
meio ambiente e participar do Grêmio seria uma grande oportunidade para contribuir
com a educação e dar voz aos alunos do Instituto”.
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Diretor de Esporte e Lazer
“Meu nome é Igor Gabriel Porto, sou estudante do curso técnico em meio
ambiente, estou me candidatando para diretor de esporte e lazer, pois acredito que
o esporte é muito importante não só para saúde do corpo mais também como uma
válvula de escape da mente, e através do grêmio eu acredito que podemos
incentivar a prática de diversos esportes e atividades, e o mais importante, trazer
representatividade a nos estudantes.."

Diretor Social, de Combate as Opressões e Políticas Educacionais
“Meu nome é Bryamm Souza, sou do curso Técnico de Segurança do
Trabalho, tenho 16 anos e sou candidato ao cargo de Diretor Social, de Combate às
Opressões e Políticas Educacionais. Gostaria de entrar no Grêmio Estudantil para
contribuir no Instituto promovendo representatividade, melhorias na educação e
dando voz aos alunos..”

Diretora de Comunicação e Imprensa
“Meu nome é Maria Rita, tenho 17 anos e estou cursando o 1 ano do curso
integrado em Edificações. Concorro ao cargo de Diretora de Comunicação e
Imprensa. Espero de verdade trazer bons resultados em meu cargo, trazer boa
comunicação e me encarregar que todos tenham acesso contínuo a ela. Prometo
fazer o meu melhor.”

Diretora de Saúde e Meio Ambiente
“Meu nome é Ana Clara Lopes, tenho 15 anos, sou estudante do curso
Técnico em Meio Ambiente e estou me candidatando para Diretora de Saúde e Meio
Ambiente. Eu me interessei pelo grêmio por considerar uma oportunidade de
expressão e melhorias para a nossa escola (em específico para nós estudantes)
mas para a comunidade em geral, ajudando e priorizando sempre o meio ambiente
juntamente de todos, sendo assim espero executar tudo da melhor e mais eficiente
maneira possível.”
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Tesoureira
“Meu nome é Ana Clara, tenho 18 anos e sou estudante do curso Técnico
em Meio Ambiente. Através do Grêmio Estudantil, espero poder contribuir com o
IFMG-GV promovendo atividades e melhores oportunidades, tanto no lazer quanto
no ensino, para os alunos do Instituto.”.

Diretora de Arte e Cultura
“Meu nome é Ágatha Victória, tenho 17 anos, estou cursando o 2° ano TMA
e concorrendo ao cargo de Diretora de Arte e Cultura. Acredito veementemente na
importância da arte como instrumento de comunicação e compreensão da vida, da
comunidade e das relações que desenvolvemos; bem como a importância da cultura
na sociedade e sua compreensão no ambiente escolar. Meu desejo é poder somar à
comunidade enquanto participante do grêmio, desenvolvendo projetos que
instiguem os estudantes à criação artística e a reflexão sobre a arte e a cultura que
nos cercam. Espero poder representar os estudantes e colaborar para um campus
melhor.”

DAS DIRETRIZES E PRINCÍPIOS QUE SERÃO À BASE DA NOSSA GESTÃO
Entendemos que o Grêmio Estudantil é um órgão político representativo e por
isso deve definir claramente a sua ideologia. Esta, deve estar pautada na luta pela
educação pública gratuita e de qualidade, e na defesa dos direitos de todos os
estudantes, especialmente os do IFMG-GV.
Temos como missão valorizar as atividades de ensino, pesquisa, lazer e cultura,
traçando os melhores caminhos possíveis para atingir nossas metas. tais que
devem ser objetivadas de acordo com as necessidades dos estudantes e as
limitações de cada situação
Acreditamos também que para uma gestão eficiente é necessário que ela seja
tanto representativa quanto participativa, de maneira que as ações a serem
construídas partirão não somente da Direção, mas também dos demais discentes
do Campus
Dessa maneira, apresentamos a seguir os princípios e diretrizes que nortearão
nossa Gestão:
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Lutar pela educação pública, gratuita e de qualidade, não só dentro do
IFMG-GV, mas em todos os IF’s, escolas estaduais e municipais de todo o
Brasil;
A gestão coletiva, participativa e democrática;
A luta conjunta por direitos e defesa da democracia, em parceria com outras
entidades e movimentos populares por todo o Brasil;
O compromisso em representar e zelar pelos alunos do IFMG-GV;
O respeito e cumprimento ao Estatuto do Grêmio, Regulamento Interno do
Campus e demais legislações vigentes;
O respeito e promoção da diversidade;
Lutar por uma educação sem discriminação ou preconceitos fazendo
oposição a qualquer tipo de violência ou opressões,
O reconhecimento e valorização das obras de Paulo Freire, assim como a
defesa de seu legado;
Uma gestão humanizada, que valorize o potencial de cada diretor e respeite
os limites de cada um;
A Gestão transparente, em todos os âmbitos.

DAS AÇÕES E PROPOSTAS
A seguir, estão as nossas propostas rateadas entre as 5 administrações não
listando a presidência, secretaria e tesouraria já que uma de suas funções é dar
apoio aos projetos dos outros integrantes. Gostaríamos de enfatizar que a maneira
como se dará a realização dos eventos e projetos propostos, não está definida, uma
vez que será construída em conjunto com todos os discentes.
Esporte e Lazer
Visando o encorajamento e a conscientização da prática esportiva tanto como lazer
como um estilo de vida saudável para o corpo é para a mente, e voltado às
atividades esportivas oferecidas pelo campus, são propostas:
• O incentivo de atividades voltadas a diversos esportes, como a realização de
interclasses durante o ano, em parceria com professores e outras diretorias;
• A diversificação de esportes, abrindo uma variedade visando não somente o futsal
mais também variedades como basquete, vôlei, jogos de tabuleiros entre outras,
sendo aberto a propostas;
• Planejar e tentar inserir os alunos em campeonatos locais como os Jogos
Estudantis de Valadares (JEV) e em campeonatos da rede de Institutos Federais,
como os encontros esportivos e os Jogos dos Institutos Federais (JIF).
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Arte e Cultura
A fim de desenvolver e estimular o conhecimento cultural e artístico dentro do
campus , são propostas:
• Criação do projeto “mostraê”.
O Mostraê consistirá em um espaço idealizado pelo Grêmio onde os alunos terão a
oportunidade de se expressarem artisticamente por meio de apresentações
musicais, teatrais, visuais, etc. As apresentações ocorrerão nos intervalos, e
buscaremos junto às coordenações criar uma boa estrutura para realização do
projeto, com microfones e caixas de som. O intuito da proposta é fomentar a criação
artística na comunidade escolar e gerar interação entre os alunos, criando um
ambiente agradável e descontraído, tendo em vista que estamos retornando de um
cenário caótico;
• Organização de uma Roda Literária que vise mostrar a importância da leitura,
fazendo divulgação de obras de autores nacionais, entre outras ações;
•

Aumentar a visibilidade de projetos artísticos e culturais já desenvolvidos no
campus.

Comunicação e Imprensa
São propostas da Diretoria de Comunicação e Imprensa:
•

Ampliar os meios interativos do Grêmio com a comunidade IFMG, por meio de
canais no Twitter, Facebook, E-mail e YouTube. A divulgação de palestras,
eventos, reuniões e as demais programações será nos nossos canais de
comunicação diariamente até a sua realização. O objetivo é informar, esclarecer
dúvidas, criar uma comunicação direta, simples e dinâmica entre os alunos,
servidores e comunidade externa sempre que levando em consideração os
problemas de conexão enfrentados por muitos alunos em nosso campus;

•

Com a volta das aulas presenciais, criaremos um mural do grêmio no Instituto
com a intenção de mostrar os avisos e principais notícias do campus e do
cenário estudantil no geral(principalmente para os alunos que não têm acesso à
internet);

·•

Criar um canal direto entre o grêmio e os alunos e servidores para que
possam contatar e obter informações de uma forma mais simples e objetiva.
Para tal, visamos a criação de um WhatsApp exclusivo do grêmio.
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Saúde e Meio Ambiente
A fim de conciliar o bem estar dos estudantes e a preservação do meio ambiente,
são propostas:
•

Reimplantar a política de reciclagem no campus qual está em defasagem;

•

Promover seminários ou campanhas sobre nutrição e ecologia;

• Campanhas de conscientização sobre consumismo, alimentação, exercício físico
e outras questões que envolvam problemas relacionados à saúde e meio ambiente.

Social, Políticas Educacionais e Combates às Opressões.
•

Lutar para fortalecer o movimento estudantil em Governador Valadares,
buscando parcerias com os gestores locais para ajudar na criação de Grêmios
Estudantis nas escolas públicas;

•

Promover rodas de conversa com temas atuais como, inclusão social,
combate às violências, debates de gênero, juventude e política, entre outros
temas; trazendo convidados e fortalecendo a troca de experiências e
aprendizagem;

•

Incentivar e lutar pelo fortalecimento do movimento estudantil ,buscando
envolver outras escolas públicas de Governador Valadares, criando projetos nas
instituições com a participação da a comunidade escolar, tanto interna quanto
externa a fim de garantir um ensino de qualidade.

•

Participação em campanhas sociais beneficentes para dentro e fora da
comunidade escolar.

Outras propostas
•

Protagonismo Juvenil (PJ)
Protagonismo Juvenil (PJ) é um projeto idealizado pelo Grêmio com o intuito
de colaborar para que o estudante adquira e amplie seu repertório interativo e
sua capacidade de liderança e autonomia. O projeto consiste na criação de
oficinas (como de desenho, pintura, libras, entre outros) que serão ministradas
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pelos próprios estudantes a outros colegas, dessa forma, o aluno se encontra no
centro do processo de ensino e aprendizagem. Os estudantes responsáveis pela
tutoria poderão, se necessário, recorrer a um professor da área para atuar como
mediador, de acordo com a disponibilidade deles. Para ser realizado, é
necessário que o projeto tenha aceitação da maioria e seja de interesse dos
estudantes.
•

Criar mecanismos para incentivar a participação de alunos das escolas públicas
de Governador Valadares no processo seletivo do IFMG-GV. Propor parcerias
para fazer a divulgação do processo e também, para a criação de “aulões”
preparatórios para a prova.

•

Buscar melhorar os recursos da cantina dos quais os estudantes usufruem.

•

Arquimedes Project
Com a intenção de ajudar os alunos do IFMG, que planejam ou possuem
interesse em estudar em alguma universidade no exterior, o grêmio Paulo Freire
teve a ideia de criar o "Arquimedes Project", para ajudar esses alunos a se
prepararem para o SAT através de atividades, aulas e resoluções de provas
anteriores, além de dicas e um plantão tira dúvidas online para sanar as dúvidas
sobre o processo, bolsas e etc, respondidas pelos alunos que já estão se
preparando para a prova há algum tempo.

No mais fica aberto a comunidade sugestões, reclamações ou qualquer outro
tipo de esclarecimento sobre o Plano de Gestão. Se eleitos, trabalharemos em
cima das necessidades dos estudantes , utilizando sempre o feedback geral da
comunidade como molde para a melhoria da gestão e do ambiente acadêmico.
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