
 

 

  

           

 

DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS - IFAL 
PDI 2019/2023 

 
 

MISSÃO 

Promover educação de qualidade social, publica e gratuita, 

fundamentada no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o mundo do trabalho 

e contribuir para o desenvolvimento sustentável.  

 

VISÃO 

Ser uma instituição de referência nacional em educação profissional, 

científica e tecnológica, promovendo a transformação social nas regiões 

de sua atuação  

 

VALORES 
 

• Ética;  

• Responsabilidade Social;  

• Compromisso institucional;  

• Gestão participativa e democrática;  

• Transparência;  

• Excelência;  

• Sustentabilidade;  

• Respeito à diversidade;  

• Inclusão social;  

• Inovação.  
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - IFAL 
PDI 2019/2023 

1. Ampliar e fortalecer a rede de relacionamento com setores 
público e privado, comunidade ou arranjos/grupos sociais e 
culturais, com vistas ao intercâmbio de experiências e ao 
estabelecimento de ações formativas e de colaboração.  
 

2. Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão 
com êxito. 
 

3. Otimizar a oferta de cursos e número de vagas, garantindo a 
infraestrutura física e tecnológica adequadas para o desempenho 
das atividades acadêmicas e administrativas  
 

4. Otimizar a gestão de recursos, maximizando a captação e 
melhorando a qualidade do gasto. 
 

5. Fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão 
como ato educativo e pedagógico. 

 

6. Fortalecer a gestão participativa e democrática. 
 

7. Assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos 
socioeconômicos e ambientais. 
 

8. Criar condições para atender às demandas das pessoas com 
necessidades específicas e grupos sociais historicamente 
excluídos. 
 

9. Implementar ações que visem a efetivação e a disseminação do 
empreendedorismo e da inovação nas suas diferentes formas. 

 

10. Promover a formação continuada dos servidores. 
 

11. Implantar a política de Qualidade de Vida no Trabalho, visando o 
desenvolvimento pessoal e a melhoria das condições laborais 
dos servidores. 
 

12. Estabelecer uma política de comunicação integrada e continuada 
para criação de uma cultura de comunicação entre os diversos 
segmentos do Ifal. 
 

13. Consolidar a gestão de processos no Ifal. 
 

 

 

 


