Mini Currículo Felipe Guedes
Me chamo Felipe Lisboa Guedes, sou januarense, nascido e criado e, tenho 40. Formado em
Ciências Econômicas pela Unimontes, fiz o mestrado em Teoria Econômica na Universidade
Federal do Espírito Santo. Antes de entrar no IFNMG, lecionei nas faculdades Funorte, Facomp,
Unimontes e Unopar.
Estou no IFNMG Campus Januária desde 2008, onde ministro aulas de Microeconomia,
Macroeconomia, Economia Brasileira, Comércio Exterior e Metodologia Cientifica. Tenho atuado
nos cursos de Bacharelado em Administração, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas, Bacharelado em Agronomia, Engenharia Agrícola, Bacharelado
em Sistemas de Informação e cursos técnicos na modalidade PROEJA.
Nas dimensões de pesquisa e extensão, desenvolvi mais de 15 projetos, trazendo mais de R$ 150
mil em recursos para o campus, oriundos de agencias de financiamento à pesquisa, com projetos de
extensão reconhecidos nacionalmente. Com publicação de capítulos de livros, trabalhos
apresentados em eventos científicos e artigos em revistas acadêmicas. Tendo aprovado vários alunos
orientandos no mestrado.
Na parte de gestão, trabalhei na Pró-Reitoria de Pesquisa da Unimontes, fui coordenador de
Extensão da Diretoria de Extensão do Campus Januária, Presidente da Comissão Própria de
Avaliação - CPA do Campus Januária e membro de várias comissões temporárias de trabalho. Hoje
estou coordenador do curso de pós graduação Lato Sensu em Gestão de Micro e Pequenas
Empresas no Campus Januária.
Fui Diretor Geral/Presidente do Sindicato dos Servidores do IFNMG (SINASEFE Januária) no
período de 2013 a 2017, organização que me proporcionou uma formação completa de gestão.
Assumi o sindicato com uma elevada dívida e sem caixa e, com a ajuda da gestão anterior,
conseguimos renegociar, pagar todas as dívidas e reequilibrar o orçamento, ao mesmo tempo em
que conduzimos várias mobilizações em defesa das carreiras dos servidores da Instituição,
contratação de assessoria jurídica e ingresso de mais de 100 processos em defesa dos servidores,
aumentando o Hall de benefícios dos filiados através de convênios com diversas empresas. E
encerramos nossa gestão sem dívidas e com caixa.
A gestão do sindicato foi uma experiência muito enriquecedora porquê me permitiu construir
saberes e competências completas, em todas as áreas, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão

de ensino e gestão estratégica. Ainda pude conhecer mais de 300 servidores e me deu uma bagagem
muito grande para gerir o Campus com responsabilidade, uma vez que entendi as necessidades, as
dificuldades e as potencialidades dos servidores. Me deu conhecimento enorme para defender o

servidor e enxergá-lo como um ser humano e não como um quantitativo dentro de uma
estatística.

