
SOCIEDADE 

MISSÃO:  Promover com excelência  
educação, ciência e tecnologia para o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

VISÃO:  Consolidar o IFAM como referência 
nacional em educação, ciência e 

tecnologia. 

VALORES 

Ética e Transparência;                                  
Cidadania e justiça social;              
Valorização das pessoas; 

Solidariedade; 

 Excelência na gestão 
educacional;                   

Responsabilidade 
socioambiental;                       

Respeito à diversidade; 

Inclusão e Acessibilidade;  
Inovação e 

Empreendedorismo;  Gestão 
democrática – participativa. 

EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO 

Consolidar, fortalecer e 
ampliar a oferta dos 

cursos presenciais no 
IFAM. 

Ampliar e consolidar os 
programas, projetos e 

atividades de extensão e 
apoio à inserção 
profissional dos 

estudantes. 

Promover o intercâmbio 
de estudantes em nível 

nacional e internacional. 

Apoiar e ampliar a Pós-
Graduação no IFAM. 

Ampliar a  oferta de cursos presencias com base na Lei 
N° 11.892/2008 (Criação dos Institutos Federais) e no 

Decreto N° 5.840/2006 (Instituição do PROEJA) e 
aprimoramentos nas atuações interação com os 

arranjos produtivos locais. 

Ampliar as atividades 
integradas de ensino, 
pesquisa e extensão 

socialmente relevantes. 

Consolidar e ampliar as 
atividades do Centro de 

Idiomas. 

Promover e incentivar a 
inovação e o 

empreendedorismo. 

Promover e fortalecer a 
Assistência Estudantil. 

Aumentar a oferta e 
fortalecer a Educação a 

Distância. 

Aumentar a quantidade 
de eventos culturais, 

esportivos e 
socioambientais entre os 

Campi. 

Reduzir a taxa de evasão 
e retenção de 
estudantes. 

Consolidar e ampliar os 
programas, projetos e 
ações de efetivação da 
educação inclusiva e 

acessibilidade. 

Fortalecer, ampliar e 
apoiar a pesquisa 

cientifica e tecnológica. 

Construir novos Centros 
de Documentação e 

Informação nos Campi e 
consolidar os existentes. 

PESSOAS E INFRAESTRUTURA 

Desenvolver cultura voltada aos valores, 
planejamento e resultados. 

Propiciar condições de qualificação, habilidades, 
preparação e desenvolvimento de competências 

compatíveis com os objetivos institucionais.  

Promover o intercâmbio de servidores em nível 
nacional e internacional. 

Promover o bem estar, valorização e a qualidade de 
vida do servidor no ambiente de trabalho. 

Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 

Promover a expansão, modernização e manutenção 
da infraestrutura física. 

EFICIÊNCIA GERENCIAL 

Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do 
Plano de Desenvolvimento Institucional e 

Planejamento Estratégico. 

Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios 
do IFAM, focado na simplificação, desburocratização, 

em processos e uniformizar procedimentos. 

Racionalização de processos administrativos com o 
alinhamento das políticas, programas, projetos e 

ações do Plano de Desenvolvimento Anual 
Institucional e Tecnologia da Informação.  

Mapear, especificar, padronizar e melhorar os 
processos administrativos, com enfoque nos controles 

internos, na gestão de riscos institucional e a 
estrutura integrada.  

Aperfeiçoar os processos de avaliação Institucional. 

Promover e fortalecer as relações internas e 
interinstitucionais. 

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Aprimorar o processo de planejamento e 
acompanhamento orçamentário e financeiro do 

IFAM. 

Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos 
orçamentários e financeiros Institucional, 

mensurados por indicadores estabelecidos. 

M
AP

A 
ES

TR
AT

ÉG
IC

O
 IF

AM
 

PD
I 2

01
4 

– 
20

18
 


	Número do slide 1

