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APRESENTAÇÃO:
O Professor Francisco é Engenheiro Químico (UFS), tem Formação Pedagógica
para Graduados (PIO X), é Especialista em Gestão Empresarial (FGV), mestre em
Engenharia Química (UFBA) e doutor em Engenharia Química (UNICAMP). Foi
professor substituto no Departamento de Química e no Departamento de
Matemática da UFS, no Programa de Qualificação Docente da UFS, no
Departamento de Física, na Faculdade PIO X e na FANESE, atuando, nesta última,

como Coordenador do Curso de Engenharia de Produção durante dois anos.

Ingressou no IFBA em dezembro de 2006, no Campus Salvador, atuando nos
cursos técnicos de Química e de Operação de Processos Industriais Químicos, nas
modalidades integrado e subsequente. Atuou como Coordenador do Curso de
Operações de Processos Industriais Químicos durante dois anos. Redistribuído
para o IFS em de 2009, atuou como Coordenador dos cursos técnicos de Química,

Alimentos e Licenciatura em Química, assumindo a Pró-Reitoria de Pesquisa em
2010. Foi Coordenador da Licenciatura em Química de 2016 a 2019, e Gerente de
Graduação e Pós-Graduação do Campus Aracaju de 2020 a 2021.

PLANO DE AÇÃO: 

Planejar a gestão:
Exercer uma gestão democrática que acolha pessoas, desempenhe a
Administração e garanta uma execução financeira e orçamentária eficientes.

Respeitar os servidores:
Acolher docentes e técnicos para criar uma cultura de trabalho comprometida
com a excelência do serviço público.

Focar o ensino:
Valorizar a docência para alcançar a excelência acadêmica do Campus.

Envolver os estudantes:
Integrar práticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica para o
sucesso dos estudantes.

Incluir a comunidade:
Promover ações de assistência estudantil, respeito à diversidade e garantia da
inclusão.
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MENSAGEM:

Nestes quase 22 anos de carreira docente, 12 deles no Campus Aracaju,

desenvolvemos diversos projetos de pesquisa, organizou eventos, participou de
visitas técnicas, atuou em dezenas de comissões e realizou diversas
capacitações administrativas e pedagógicas. Nessas práticas, teve a
oportunidade de atuar em diferentes frentes de trabalho. Como professor,
pesquisador e gestor, integrou diversas equipes sempre buscando um Ensino e
uma Administração de máxima qualidades como metas de suas ações.

Estamos convictos de que quem é capaz de reconhecer as amplas
potencialidades de nós, servidores, também é capaz de acolher, ressignificar
práticas e afastar ações automatizadas e vazias de sentido. Isso só é possível
através de canais de diálogo eficientes, pois pertencer diminui a apatia. Quem
compreende a extensão de seus atos no conjunto da instituição se envolve com
ela, busca fazer a diferença e ampliar sua capacidade produtiva.

A eficiência imposta é uma amarra fria! Portanto, é necessário envolver
docentes, técnicos, estudantes, a comunidade na tomada de decisões
estratégicas: como decidir os rumos de um campus plural, diverso, como o de
Aracaju, sem ouvir quem está na ponta estudando, lecionando, exercendo a
administração e a educação de modo mais direto? Como pretender ser
eficiente sem agir assim? 

Os servidores necessitam, mais do que nunca, de instrumentos que otimizem
suas ações acadêmicas e de uma gestão que colha, junto a eles, diretrizes
capazes de melhorar o êxito no processo ensino-aprendizagem: integrar ensino,

pesquisa, extensão, inovação e permitir o acesso, aos estudantes e à
comunidade externa, da produção científica de excelência do nosso Campus.

Essa candidatura parte dessas crenças como fruto dos anseios de ampla gama
de servidores. Não se conduz por determinação de maquinista de engrenagens
dominantes, mas por clamores e esperanças coletivas. Estou atento aos meus
pares, ao invés de me impor eu ouço para assim lhes representar. 

Ser incansável em dirigir o Campus Aracaju para ser uma referência positiva na
Rede Federal de Educação Ciência e Tecnologia. 

COM RESPEITO E TRABALHO!

DÁ PRA FAZER!

TEM QUE QUERER FAZER!

TEM QUE SABER FAZER!

Aracaju, 2022.
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