
PROPOSTAS PARA INOVAÇÃO
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Olá, amigos e amigas, servidores e alunos, venho apresentar meu 
nome como candidato a Diretor Geral do Campus Lagarto. Sou 
professor concursado da área de Mecânica, cargo que assumi em 2005. 
Fui Gerente de Administração no início da implantação do Campus IFS 
de Estância e, depois, Gerente de Administração e Manutenção do 
Campus Lagarto. Atualmente, ocupo o cargo de Diretor de 
Planejamento e Gestão, vinculado a Pro-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional, onde tenho alcançado êxito na inovação dos métodos de 
medição do desempenho organizacional. Portanto, tenho a certeza de 
que, com o apoio de todos vocês, poderei cumprir, com competência, 
eficiência e espírito democrático a missão de dirigir o nosso querido 
Campus IFS Lagarto. Acredito na participação da comunidade na 
elaboração e execução dos projetos e programas que visam tornar 
nossa instituição uma referência de qualidade em toda a região. Muito 
obrigado pelo apoio. Estarei sempre com vocês. 
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MAIS DO QUE APENAS PROPOSTAS, É PRECISO DISPOSIÇÃO, 

DECISÃO E AÇÃO! 

A PRIMEIRA AÇÃO É ALINHAR A GESTÃO DO CAMPUS LAGARTO 
COM AS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DA REITORIA

Continuar assegurando a reserva de, pelo menos, 50% das vagas em todas as ofertas educacionais, 
para alunos oriundos da escola pública.
Ampliar a oferta de cursos técnicos integrados e Licenciaturas para consolidar o processo de 
expansão institucional.
Consolidar a expansão do Campus Lagarto.
Integrar as áreas de Ensino, Pesquisa Aplicada, Extensão e Inovação.
Fomentar e incentivar a pesquisa aplicada, extensão e inovação.
Ofertar cursos técnicos integrados (regular e EJA) com duração de 3 anos, distribuídos nos turnos 
manhã, tarde e noite.
Introdução de 20% de educação à distância nos cursos técnicos e superiores presenciais.
Implantar o programa permanente de avaliação de docentes do ensino superior.

        É PRECISO INVESTIR NA GESTÃO DE PESSOAS!

Assumo publicamente o compromisso de desenvolver ações institucionais para fixação dos 
servidores no campus Lagarto, fortalecendo o sentimento de pertencimento. Além disso, ainda nas 
ações direcionadas à GESTÃO DE PESSOAS, vou estabelecer os perfis profissionais dos servidores, 
utilizando-se de critérios objetivamente mensuráveis. O que evita o julgamento meramente 
pessoal, valorizando de forma clara e direta cada um dos servidores.

        É FUNDAMENTAL INVESTIR AINDA MAIS EM EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO!

Portanto, estou comprometido com a ampliação do Programa IFS Comunidade. Minha gestão, 
contando com o apoio de uma equipe competente, garantirá o desenvolvimento de ações de 
integração do campus Lagarto ao MUNDO DO TRABALHO. Também serão ampliadas as ofertas de

  bolsas de extensão, e promoveremos, simultaneamente, o incentivo à pesquisa aplicada, ao 
desenvolvimento tecnológico e à inovação (PD&I).

Para tanto, nossa gestão será também voltada para o aperfeiçoamento da metodologia de 
elaboração e acompanhamento dos PLANOS ANUAIS DE DESENVOLVIMENTO, em consonância com 
os objetivos estratégicos do Instituto. Isto significa fortalecer as práticas participativas e integradas 
de planejamento e avaliação. O que nos dá a segurança de buscar a excelência na avaliação do MEC.

        É ESSENCIAL INVESTIR NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO!

E é por isso que trabalharei para renovar o parque tecnológico e o sistêmico do campus Lagarto. E 
mais: será finalizada a implantação do sistema SIG, além da implantação da rede sem fio em todo o 
campus.

Com este pensamento, sintonizado com as exigências e perspectivas manifestadas pela 
comunidade do Campus IFS Lagarto, é que também será construído um prédio específico para 
acomodação da área administrativa. Vamos, ao mesmo tempo, Triplicar o tamanho da biblioteca. E 
também será prioridade a realocação e redistribuição de espaços físicos baseados em análises 
estatísticas, bem como a criação de espaços físicos para centralizar as ações de pesquisa e extensão.

        VAMOS INVESTIR AINDA MAIS NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL!

E este investimento será traduzido pela ampliação da dotação orçamentária para programas de 
assistência estudantil. Neste sentido, também direcionaremos uma política de ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL que garanta efetivamente a permanência e êxito dos estudantes no campus Lagarto 
do IFS.  E, com o intuito de inovar ainda mais, implantaremos uma OUVIDORIA EXCLUSIVA PARA O 
CAMPUS LAGARTO.

        É NECESSÁRIO, DE UMA VEZ POR TODAS, GARANTIR A EXCELÊNCIA DO ENSINO!

Nesta perspectiva, realizaremos reuniões pedagógicas bimestrais de cada série de cada curso para 
acompanhamento do desempenho dos alunos. Além disso, estamos comprometidos com:
A institucionalização do Programa de Monitoria.
A criação do Colegiado dos Cursos Técnicos Integrados.
A oferta de novos cursos que contemple: cursos técnicos, prioritariamente integrado (inclusive 
PROEJA), 50%; Licenciatura e formação continuada para a educação básica pública, 20%;-

PROEJAFIC e Técnico subsequente na proporção de10%;
Cursos superiores de tecnologia 10%;Outras modalidades de curso contemplando os 10% 
restantes.
A ofertar cursos a distância institucional pela Rede E-TEC;
A ofertar cursos pela Bolsa-Formação PRONATEC;

A EFICIÊNCIA ESTÁ FUNDAMENTALMENTE RELACIONADA COM O 
PLANEJAMENTO E COM O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL!

AS AÇÕES VOLTADAS PARA ALUNOS E SERVIDORES EXIGEM BOA ADMINISTRAÇÃO 
E  MELHOR INFRAESTRUTURA!

Contando com apoio da maioria dos servidores e a maior parte dos alunos de todos os cursos, 
convido toda a comunidade do campus Lagarto a participar do processo de escolha do Diretor que 
terá a missão de gerir nosso campus no período de 2014 a 2018 e me coloco à disposição para que 
juntos realizemos um trabalho que leve o campus Lagarto do IFS a trilhar o caminho do crescimento 
e ocupe seu verdadeiro lugar de relevância no cenário educacional da região centro sul do estado de 
Sergipe.
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