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1. Foto 

 

 

2. Apresentação 

 
• Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Sergipe (1992), 

Licenciado em Administração pelo Centro Federal de Educação do Paraná (2000), 

Licenciado em Matemática pela Universidade Tiradentes (2005), Especialista em 

Administração Rural pela Universidade Federal de Lavras/MG (2003), Mestrado 

em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Sergipe (2006), Doutorado 

em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe (2016). • Formação 

Empreendedora na Educação Profissional, 180h, UFSC/Sebrae/MEC (2002); 

Programa de Capacitação para Gestores Escolares - Progestão IV, 284h, 

Seduc(2012); Curso de Planejamento, Metodologia de Auditoria e Gestão de 

Risco no Setor Público, 32h, Abop (2016). 

 
3. Slogan 

IFS + Socorro 

 
4. Nome do Candidato 

José Franco de Azevedo 
 
5. Cargo a que se Destina 

Diretor Geral do Campus Socorro

mailto:jose.franco@ifs.edu.br


AÇÕES ESTRATÉGICAS 
 

• Elaborar o Projeto Político Pedagógico do Campus Socorro, promovendo a 

autonomia pedagógica da unidade; • Elaborar agenda de projetos de Extensão 

promovendo a interação do Campus com a Comunidade do entorno; • Promover 

uma educação integrada (formação profissional e humana); • Fortalecer eventos 

técnicos-científicos (Arduíno Day, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 

Jogos Eletrônicos, entre outros); • Incentivar a pesquisa aplicada priorizando 

temas e aspectos regionais; • Buscar recursos para a implantação de novos 

cursos no Campus Socorro; • Fortalecimento da EaD; Incentivar as 

comemorações do calendário festivo regional; • Fortalecer os projetos 

desenvolvidos pela Biblioteca (xadrez, bibliocine, espaço gamer, cordelteca, clube 

de leitura e bibliotroca); • Ampliar as parcerias com as redes públicas de ensino 

(DRE08/Seduc e Semed/Socorro) visando a oferta de cursos; • Fortalecer as 

ações de inclusão, por meio Napne; • Fortalecer as ações de acompanhamento  

psicossocial, saúde escolar e de atendimento estudantil; • Fortalecer política de 

assistência estudantil (bolsa monitoria, Partilhando Saberes e as visitas técnicas; • 

Fortalecer as ações do núcleo de apoio ao estágio; • Implantar o Programa Jovem 

Aprendiz; • Fortalecer as parcerias Público/Privadas (SESC, Prefeitura Municipal, 

entre outros); • Fortalecer parceria com o Corpo de Bombeiros para a realização 

de treinamento de servidores e alunos para emergências de incêndio e primeiros 

socorros; • Criar e implementar um projeto denominado Campus Sustentável onde 

serão levantados todos os aspectos relacionados ao uso dos recursos ambientais, 

destinação de resíduos e adequação à legislação ambiental vigente, objetivando 

minimizar o impacto ambiental, reduzir os custos com energia elétrica e insumos; • 

Fortalecer o orçamento participativo por meio de reuniões para ouvir a 

comunidade escolar a respeito do uso dos recursos de capital, assistência 

estudantil e custeio; • Pleitear recursos junto aos parlamentares sergipanos para 

implantação das Didáticas, Ginásio de Esportes e Sistema de Portão Automático; • 

Instalar cobertura de estacionamento; • Solicitar junto a Reitoria a ampliação do 

quadro de servidores TAE, fortalecendo as Gerências e Coordenadorias; • 

Atualizar o Parque Tecnológico. 
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