
COMPILAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DAS SALAS 1, 2 E 3 (REUNIÃO DE 24/10)

OBJETIVOS ATUAIS OBJETIVOS SALA 1 OBJETIVOS SALA 2 OBJETIVOS SALA 3

Manter Manter

Excluir

Excluir Excluir Excluir

Excluir Excluir

8. Aumentar a captação de recursos próprios. Aumentar a captação de recursos.

Excluir

Excluir Excluir Excluir

Manter Manter

1. Ampliar a rede de relacionamento com 
comunidades ou arranjos/grupos sociais e 

culturais, com vistas ao intercâmbio de 
experiências e ao estabelecimento de ações 

de colaboração. Ampliar a rede de relacionamento com 
comunidades ou arranjos/grupos sociais e 

culturais, com vistas ao intercâmbio de 
experiências e o estabelecimento de ações de 

colaboração.

Ampliar a rede de relacionamento com 
setores público e privado, comunidades ou 

arranjos/grupos sociais e culturais, com vistas 
ao intercâmbio de experiências e ao 

estabelecimento de ações fomativas e de 
colaboração.

Ampliar e Fortalecer parcerias com entes 
públicos, privados e com a sociedade civil, a 

partir de demandas estratégicas institucionais 
e da comunidade.

2. Ampliar a rede de relacionamento com 
organizações do setor produtivo, com vistas 

ao intercâmbio de experiências e ao 
estabelecimento de ações de colaboração. 
3. Ampliar a rede de relacionamento com 

organizações do setor público, com vistas ao 
intercâmbio de experiências e o 

estabelecimento de ações de colaboração.

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

Assegurar aos discentes condições de 
permanência com qualidade e conclusão com 

êxito.

5. Consolidar a expansão do IFAL para ampliar 
a oferta de seus serviços.

Consolidar a expansão e adequar a  
infraestrutura das unidades para melhoria e 

ampliação da oferta de cursos e serviços.
Garantir a infraestrutura das Unidades  para  

uma  melhor oferta de cursos e serviços. 

6. Garantir a oferta regular de cursos na 
modalidade a distância.

7. Adequar a infraestrutura dos campi para 
uma oferta apropriada dos cursos.

Otimizar a oferta de cursos e número de 
vagas, garantindo a infraestrutura física e 

tecnológica adequadas para o desempenho 
das atividades acadêmicas e administrativas.

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

Fomentar a captação de recursos 
orçamentários e extraorçamentários.

9. Incrementar o número de vagas nos cursos 
oferecidos pelo IFAL, sendo parte das novas 

vagas destinadas a pessoas com necessidades 
específicas.

Incrementar o número de vagas nos cursos 
oferecidos pelo Ifal. 

Igual a objetivo anterior: Otimizar a oferta de 
cursos e número de vagas  garantindo a 

infraestrutura física e tecnológica adequadas 
para o desempenho das atividades 

acadêmicas e administrativas.
10. Instituir e/ou consolidar as instâncias 

colegiadas.

11. Integrar as ações de ensino, pesquisa e 
extensão como ato educativo e pedagógico.

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

pedagógico.



Excluir Fortalecer a gestão democática. 

Excluir

Manter

SUGESTÕES DE NOVOS OBJETIVOS

12. Difundir e implementar ações para 
consecução dos objetivos expressos no mapa 
estratégico, por meio de planos de ação e do 

aperfeiçoamento dos instrumentos de 
monitoramento e avaliação do alcance 

destes.

Fortalecer a transparência, a participação, 
controle social e acompanhamento dos 

processos de gestão institucional.

13. Implementar sistema integrado de gestão 
institucional.

Consolidar o sistema integrado de gestão 
institucional.

14. Instituir práticas e disseminar a cultura da 
sustentabilidade.

Instituir novas práticas e consolidar a cultura 
da sustentabilidade.

Promover práticas para consolidação da 
cultura de sustentabilidade.

Assegurar práticas de gestão sustentável e 
eficiente dos recursos sócio-econômicos e 

ambientais.
15. Criar condições para atender as 

demandas das pessoas com necessidades 
específicas.

Criar condições para atender às demandas 
das pessoas com necessidades específicas e 

grupos sociais historicamente excluídos.

Criar condições para atender às demandas 
das pessoas com necessidades específicas  e 

grupos sociais historicamente excluídos.

Criar condições para atender as demandas 
das pessoas com necessidades específicas e 

grupos sociais historicamente excluídos.

16. Implementar ações que visem à 
disseminação do associativismo e do 

empreendedorismo.

Implementar ações que visem à disseminação 
da inovação e do empreendedorismo nas 

suas diferentes formas.
Disseminar o empreendedorismo nas suas 

diferentes formas.
Implementar ações que visem a efetivação e 
a disseminação do empreendedorismo e da 

inovação nas suas diferentes formas.

17. Promover a formação continuada dos 
servidores para o alcance dos resultados 

institucionais.
Promover a formação continuada dos 

servidores.  
Promover a qualificação e capacitação dos 

servidores para alcance dos resultados 
institucionais.

Implantar a política de Qualidade de Vida no 
Trabalho, visando o desenvolvimento pessoal 

e a melhoria das condições laborais dos 
servidores.

Instituir uma política de gestão de pessoas 
voltada para o desenvolvimento pessoal e a 

qualidade de vida no trabalho. 

Instituir uma política de gestão de pessoas 
voltada para o desenvolvimento pessoal e a  

qualidade de vida dos servidores.

Estabelecer uma política de comunicação 
integrada e continuada, para a criação de 

uma cultura da comunicação entre os 
diversos segmentos do Ifal.

Estabelecer uma política de comunicação 
integrada e continuada para criação de uma 

cultura de comunicação entre os diversos 
segmentos do Ifal.

Estabelecer uma política de comunicação 
institucional e de gestão da informação.

Fortalecer a gestão participativa e 
democrática.

Consolidar a gestão de processos no Ifal.
Implementar a reestruturação do ensino 

técnico integrado ao ensino médio.
Fortalecer a imagem e a identidade 

institucional.
Fortalecimento do corpo de servidores da 

instituição para atender adequadamente as 
demandas institucionais

Fortalecer a difusão da ciência, inovação e 
transferência de tecnologia para a sociedade


	Consolidação

