MAPA ESTRATÉGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLÓGICA DE SERGIPE

Missão

Visão
Ser uma instituição em educação profissional
cientifica e tecnológica de referencia
na região nordeste ate 2014.

Promover a educação profissional, científica e tecnológica gratuita e de
excelência, em diferentes níveis e modalidades, através da Articulação
entre ensino, extensão, pesquisa e inovação, para formação integral dos
cidadãos, capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável do
Estado e da Região.

Resultados

Áreas de Atuação
Promover ações que beneficiem
alunos e comunidades externa
para inserção ao mercado de
Trabalho.
Promover desenvolvimento
de transferência em tecnologias
Sociais Sustentáveis

Ampliar e diversificar a oferta
de cursos em diferentes níveis
e modalidades de ensino

Disseminar cultura do
Empreendedorismo através
de ações da incubadora
Do IFS
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Pessoas,
Crescimento e
Inovação

Reduzir barreiras educativas
Através de políticas inclusivas

Identificar potencialidades
do IFS para prestação de
Serviços à comunidade externa.
Ampliar e/ou renovar acervo
e equipamentos das
Bibliotecas e Laboratórios.

Promover Assistência Estudantil
do IFS, priorizando inclusão e
permanência dos estudantes,
aperfeiçoando as ações existentes.

Desenvolver sistemas de atenção à
saúde do servidor (SIASS)

Desenvolver ações e
Instrumentos de
Comunicação.

Ampliar parcerias
Estratégicas com outros
Instituições Federais

Disseminar políticas de
Pesquisa no IFS

Otimizar processos
Internos

Modernizar modelo de gestão
Patrimonial e almoxarifado

Implementar no IFS as políticas
Nacionais e Estaduais de
apoio à pesquisa e inovação
empreendedora
Desenvolver projetos de
Empresas “Junior” no IFS.

Viabilizar Educação a
Distância no IFS

Processos Internos

Potencializar a Qualidade
de Ensino com inovações

Adequar edificações existentes
visando atender normas técnicas
otimizar uso dos espaços e
melhorar índices de conforto
dos usuários

Ampliar as atividades capacitação
os servidores visando as áreas de
prioridades do IFS e cumprimento
das metas

Ampliar a informatização de
processos administrativos e
acadêmicos.

Promover integração
dos servidores, buscando
Melhoria de clima organizacional.
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Aperfeiçoar o processo de
Avaliação Institucional

Aperfeiçoar o controle
Orçamentário e
Financeiro
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