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Reduzir barreiras educativas
através 

Ampliar a informatização de
processos administrativos e

acadêmicos.

Aperfeiçoar processos e 
Procedimentos institucionais

Potencializar a 
de ensino com inovações

Consolidar educação
a distância - EAD

Promover o acesso e a disseminação da informação, 

Disseminar políticas de
Extensão, pesquisa e

inovação

Desenvolver ações e
instrumentos de

comunicação e marketing
institucional

Promover assistência estudantil,
priorizando inclusão e

permanência dos estudantes, 
aperfeiçoando as ações existentes.

Promover ações que beneficiem
alunos e comunidades externa
para inserção ao mercado de

trabalho.

INTEGRAÇÃO DAS ÁREAS FINS

Rev. 02 – Portaria nº 1.876 de 06 de julho de 2015

MAPA ESTRATÉGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

Adequar e implantar edificações visando 
atender normas técnicas

Promover integração
dos servidores, buscando

melhoria de clima organizacional
e da qualidade de vida.

Desenvolver a inserção
profissional do aluno 

e do egresso

Missão
Promover a educação profissional, científica e tecnológica de qualidade,
em diferentes níveis e modalidades, através da articulação entre ensino, 
extensão, pesquisa e inovação para formação integral dos cidadãos
capazes de impulsionar o desenvolvimento  socioeconômico e cultural.

Reduzir barreiras educativas
través de políticas inclusivas

Aperfeiçoar gestão
orçamentária e

financeira

Ampliar a informatização de
processos administrativos e

acadêmicos.

Potencializar a qualidade
com inovações

Diversificar a oferta
de cursos em diferentes níveis

e modalidades de ensino

Promover o acesso e a disseminação da informação, 
dando suporte às atividades educacionais, 

científicas, tecnológicas e culturais das bibliotecas

Implementar as políticas
nacionais  e estaduais de

apoio ao ensino,à pesquisa aplicada
e inovação empreendedora

Aperfeiçoar projetos de
empreendedorismo através do 

fortalecimento da empresa
junior e incubadoras

Identificar potencialidades
para prestação de serviços

à comunidade externa.

Ampliar parcerias
estratégicas com

instituições públicas e privadas

Aperfeiçoar o processo de
Avaliação institucional

Ampliar as atividades de capacitação
dos servidores visando as áreas de

prioridades e mapeamento 
das competências
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e implantar edificações visando 
atender normas técnicas

Visão
Ser uma instituição de educação profissional cientifica 

e tecnológica de qualidade, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico  e cultural

Promover a educação profissional, científica e tecnológica de qualidade,
em diferentes níveis e modalidades, através da articulação entre ensino, 

Consolidar as melhorias
na gestão documental


