
PLANO DE AÇÃO
1 | DADOS PESSOAIS

Nome: José Luciano Mendonça Morais

Telefone: 79 9 9971-7878

E-mail: luciano.morais@ifs.edu.br

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9038000264249357

Slogan: Continuar Avançando!

Cargo a que se destina: Diretor Geral do IFS/Campus Propriá

1.1| APRESENTAÇÃO

Filho de José de Oliveira Morais (in memorian) e Ghislaine Maria Mendonça Morais,
nasceu em 1966 na cidade de Aracaju, Sergipe.

Possuo graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade Federal
da  Paraíba  (1988),  Pós-Graduado  em  Informática  na  mesma Universidade e Mestre em
Administração pela UNIFACS.

Atuei como pesquisador no Parque Tecnológico de Campina Grande - PB (1989). Fui
funcionário da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba, onde
ocupei a chefia do setor de processamento de dados, durante 06 (seis) anos. Exerci o cargo
de Analista de Sistemas na Prefeitura Municipal de Campina Grande, onde fui designado para
a chefia da divisão de informática. Fui consultor na área de informática em diversas
empresas públicas e privadas.

Na área acadêmica fui  professor  da área de  informática do SENAC-PB e professor
substituto  da  Universidade  Federal  de  Sergipe.  Professor  de  ensino básico, técnico e
tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe desde 1994.
Na minha carreira profissional no IFS, fui membro eleito do conselho superior; Coordenador do
Curso  de  Informática;  Chefe da Unidade de Processamento de Dados; Diretor de
Administração e Planejamento; Diretor de Desenvolvimento Institucional;  Diretor  da Unidade
SEDE; Vice-Diretor Geral; Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, Diretor do Campus
Estância e, desde agosto de 2018, exerço o cargo de Diretor Geral do Campus Propriá.

2 | PRINCÍPIOS

Comprometimento;  Eficiência;  Impessoalidade;  Inovação;  Integridade;  Legalidade;
Moralidade; Probidade; Respeito; Sustentabilidade; Transparência; Ética.

3 | GESTÃO ADMINISTRATIVA

O campus Propriá é um organismo complexo, mesmo sendo diretamente ligado à Reitoria do
IFS, possui certo grau de autonomia orçamentária e administrativa. Por isso, é sine qua non que
as ações sejam corretamente planejadas para que a execução das atividades sejam norteadas
pelos princípios administrativos e propiciem o  desenvolvimento da atividade fim da instituição.
Portanto, é imprescindível uma equipe de trabalho harmônica, bem capacitada e com o objetivo
na qualidade do serviço da instituição.

Com base nesses princípios, apresento a seguir algumas questões, a saber:

http://lattes.cnpq.br/9038000264249357


• Fortalecer a comunicação entre os setores e a gestão;
• Incentivar a qualificação dos servidores, por meio de cursos externos e de parcerias

com outros campi que tenham expertise nas áreas demandadas; Consolidar a cultura de
planejamento nas aquisições do campus;

• Promover  atividades  de  integração  entre  os  servidores;  Promover  a  manutenção  da
estrutura física do campus;

• Propiciar mecanismos para o alcance máximo dos indicadores do PAT; Implementar o
Plano de Gestão de acordo com as características do campus e dos servidores;

• Promover a racionalização dos recursos orçamentários visando a alocação eficiente e
eficaz;

• Consolidar o modelo de gestão democrática, transparente, ética e focada na inclusão
social, no serviço à sociedade e na preservação do meio ambiente, conforme previsão
no PDI.

4 | ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

No tocante às atividades direcionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão destaco
algumas ações de aprimoramento, são elas:

• Implementar  cursos  na  área  agrícola,  baseados  em  tecnologia  e  desenvolvimento
sustentável;

• Propiciar mecanismos para o alcance máximo dos indicadores do PAT; Promover ações
com a biblioteca do campus com vistas à promoção do conhecimento para comunidade
interna e externa;

• Fortalecer as ações pedagógicas e da equipe multidisciplinar;
• Fomentar a formação continuada docente com a realização de cursos/oficinas, no intuito

de aperfeiçoar a qualidade de ensino oferecida;
• Fomentar  grupos  de  pesquisa  no  campus;  Estimular  a  participação  em  eventos

científicos; Incentivar publicações científicas;
• Realizar  atividades  de  extensão  para  comunidade  interna  e  externa;  Realizar  ações

culturais e sociais com a comunidade local;
• Contribuir com o Instituto  no alcance de sua visão: “ser reconhecido pela formação

integral dos cidadãos por meio da articulação entre ensino, extensão, pesquisa aplicada
e inovação”.

5 | DISCENTES

No tocante aos discentes, público-alvo final de todas as ações do instituto, de forma
direta e/ou indireta, destaco algumas ações que subsidiaram o processo de ensino-
aprendizagem em sua integralidade:

• Aperfeiçoar os procedimentos relacionados à Política de Assistência Estudantil;

• Incentivar a participação dos alunos nos eventos e comissões organizadas no 

campus;

• Fomentar a organização estudantil;

• Fomentar a participação em projetos de pesquisa e extensão; Acompanhar de 

forma continuada as demandas estudantis.

A gratidão é um dos mais nobres sentimentos do ser humano. Já me sinto
contemplado durante esse período que juntos com nossa equipe conseguimos

tornar realidade o sonho da Sede Definitiva do Campus Propriá. Penso e coloco-
me à disposição para consolidar esse projeto, o qual eu me debrucei de forma

intensa e plena. Os princípios apontados serão os mesmos que fizemos durante
essa caminhada. Conto com vocês para atingir tal objetivo.

Prof. Luciano Mendonça


	PLANO DE AÇÃO
	1 | DADOS PESSOAIS
	1.1 | APRESENTAÇÃO
	2 | PRINCÍPIOS
	3 | GESTÃO ADMINISTRATIVA
	4 | ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
	5 | DISCENTES


