Proposta A

MAPA ESTRATÉGICO

(Mapa 2)

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul 2019-2023
Visão

Valores

Promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e
extensão nas diversas áreas do conhecimento técnico e tecnológico,
formando profissional humanista e inovador, com vistas a induzir o
desenvolvimento econômico e social local, regional e nacional.

Ser reconhecido como uma instituição de ensino de excelência, sendo
referência em educação, ciência e tecnologia no Estado de Mato Grosso
do Sul.

Inovação;
Ética;
Compromisso com o desenvolvimento local e regional;
Transparência;
Compromisso Social.

Inclusão social, acessibilidade e respeito
à diversidade

Produção e difusão da ciência,
tecnologia e inovação para a sociedade

Desenvolvimento
sustentável

socioeconômico

Desenvolvimento
científico
e
tecnológico local, regional e nacional

Formação de profissionais críticos e
humanistas em consonância com as
demandas da sociedade

Fortalecer processos
de
fomento
à
internacionalização

Promover a interação
com a sociedade para
produção
e
transferências
de
inovações
tecnológicas
e
tecnologias sociais

Sistematizar
e
efetivar
o
acompanhamento de
egressos

Ampliar o uso de
tecnologias
educacionais e a
oferta da educação a
distância

Fortalecer
a
transparência,
participação
e
controle social e a
prestação de serviços
digitais

Promover
a
divulgação científica,
tecnológica, cultural
e extensionista

Garantir e ampliar as
políticas internas de
assistência estudantil

Estimular a pesquisa
aplicada, a inovação, a
produção cultural, o
empreendedorismo,
cooperativismo e o
desenvolvimento
científico e tecnológico

Fortalecer parcerias
com instituições e
movimentos sociais

Fortalecer a imagem
institucional
junto
aos
públicos
estratégicos

Consolidar
a
integração
entre
ensino, pesquisa e
extensão

Promover atividades
culturais e esportivas
para
o
desenvolvimento
humano

Promover o acesso
inclusivo
à
permanência, ao êxito
e à verticalização da
educação profissional,
científica e tecnológica

Ofertar cursos e
ações que atendam
às
demandas
produtivas sociais e
culturais locais

Capacitar e
qualificar pessoas
com foco nos
objetivos
institucionais

Desenvolver a
cultura do
planejamento
estratégico e
organizacional
participativo

Propiciar a
infraestrutura física e
tecnológica adequadas
para desempenho de
atividades acadêmicas
administrativas e
culturais

Aprimorar as
ferramentas de
gestão

Aprimorar os
mecanismos de
comunicação
interna

Orçamento

Pessoas,
Infraestrutura
e Gestão

Processos Internos

Resultados
Estudante / Sociedade

Missão

Fomentar a
captação de
recursos
orçamentários e
extra
orçamentários

Aumentar a
efetividade da
aplicação de
recursos de forma
sustentável

