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Governos Federal,
Estadual e Municipal

Gestão de Pesquisa,
Pós-graduação e
Inovação

Gestão de
Desenvolvimento
Institucional

Gestão de
Tecnologia da
Informação

Terceiro setor

Gestão de
Infraestrutura

Gestão
Administrativa

Gestão da
Comunicação

Órgãos de controle
interno e externo

Gestão da Extensão

Gestão do Ensino

Gestão de Pessoas

Agências de fomento

Gestão de Projetos

Promover pesquisa/
inovação tecnológica
para desenvolvimento
regional e local e
sustentabilidade

Educação para
formar cidadãos nas
dimensões técnica,
humana, social e
cultural

Interação entre
escola, empresa,
poder público e
comunidade

Participação
democrática no
processo de
gestão

Atendimento
personalizado

Serviço
automatizado

Egressos da
graduação

Egressos do
ensino médio

Egressos do ensino
fundamental

Egressos da educação
de jovens e adultos

Pessoas interessadas em formação
docente

Cidadãos, comunidades e organizações
da sociedade
Egressos do ensino
público em
vulnerabilidade
econômica

Empreendedores e
organização interessadas em serviços e
soluções tecnológicas

Instituições de ensino e
pesquisa nacionais e
internacionais

Empresas públicas,
privadas e de
economia mista

Consilidação da integração
entre ensino, pesquisa,
extensão e inovação

Midia
impressa
institucional

Interação com a
sociedade

Sistema S

Ouvidoria

Bancada Parlamentar
Interação com a sociedade
articulada com os APL’s

Implementar junto aos
servidores uma cultura
de responsabilidade e
compromisso com a
instituição

Efetivar a política de
egressos tanto na
empregabilidade
quanto no
empreendedorismo

Executar o planejamento
institucional e avaliação
dos resultados

Efetivar o Planejamento
Pedagógico (inclusive o
interdisciplinar)
Padronizar os
procedimentos

Qualidade da educação

Promoção do
desenvolvimento
social e difusão
cultural

Fortalecer a
credibilidade da
educação
colocando-a como
referência
Implantar o plano de
capacitação dos
servidores

Fomentar cultura de
alcance de metas
institucionais

Melhorar as relações
interpessoais

Mudar o processo
seletivo

Site
intitucional
e redes
sociais

LOA

Fundos Setoriais

Prêmio e
resultados de
avaliação
externas
(Enem, Enad,
Inep e Ideb)

Polo de apoio
presencial

Termos de
cooperação
e convênio

Distribuição
dos Campi
nas regiões

Midia
espontânea

Entidades de classe

Agricultura Familiar

Participação,
organização
de eventos

Divulgação
informal e
espontânea

Auto
avaliação
institucional

Emendas
Parlamentares

Parceria Público
Privada

Otimizar a
utilização dos
recursos

Racionalizar os
gastos com
manutenção

Otimizar a gestão
de recursos dos
espaços físicos

Minimizar
custos

Melhorar a relação de
trabalho com as
empresas públicas e
privadas para atender
as necessida- des
dessas organizações

Implantar a
fundação de
apoio do
IFMA

Criar canais de
viabilização de
gestão de recursos
de parcerias públicas
privada e arrecadações próprias

Estimular a
utilização de
mecanismos para
a transparência na
gestão dos
recursos

Editais e
chamadas
públicas

Ambiente
virtual de
aprendizagem

Aumentar a arrecadação própria (prestação
de servições, vendas de produtos, etc)

Otimizar a
utilização dos
recursos

Incentivar a regulamentação e criação de
incubadoras, empresas
juniores e cooperativas

Melhorar a relação de
trabalho com as
empresas públicas e
privadas para entender as necessidade
dessas organização

Criar
procedimentos
para ampliar a
obtenção de
emendas
parlamentares

Programas de Governos (esferas
Federal, Estadual e Municipal)

Difundir e estimular a
adesão aos editais das
agências de fomentos
nacionais e internacionais

Implantar
fontes de
registro de
patentes

Implantar a
gestão de
recursos das
produções
agrícolas
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