
PLANO DE AÇÃO - DEFINIÇÃO

O Plano de Ação é uma ferramenta de gestão utilizada para planejamento e acompanhamento 
de atividades necessárias para o atingimento de resultados desejados.
Definir os objetivos e que caminhos seguir é fundamental.

PLANO DE AÇÃO 2021



PRINCÍPIOS

MISSÃO: Ofertar educação profissional, científica e tecnológica, inclusiva, pública, gratuita e 
de qualidade, promovendo a formação integral de cidadãos para enfrentar e superar 
desigualdades sociais, econômicas, culturais e ambientais, garantindo a Indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão e em consonância com potencialidades e vocações 
territoriais.

VISÃO: Ser referência em educação, ciência e tecnologia como uma instituição pública, 
gratuita, de qualidade e com compromisso social.

VALORES: Equidade e justiça social, Democracia, Cooperação, Solidariedade, 
Sustentabilidade, Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, 
Autonomia, Respeito à diversidade, Compromisso social.



O Plano de Desenvolvimento Institucional, é um documento elaborado a cada 5 anos que estabelece o 

planejamento estratégico e de gestão. Apresenta a missão, visão, valores, estratégias e ações para atingir metas e 

objetivos planejados.

Sua principal função é orientar a instituição no alcance desses objetivos nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, 

administração e desenvolvimento institucional. O PDI é utilizado também para os processos de avaliação, 

credenciamento e recredenciamento das instituições de ensino superior junto ao ministério e conselho nacional de 

educação.

O PDI deve prever: oferta de cursos e vagas em todos os campi e níveis; pessoal (quantitativo); investimentos em 

infraestrutura; planejamento de objetivos, indicadores e metas para os próximos cinco anos da instituição.

Acesse o PDI pelo link abaixo.

PDI - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - NORTE

https://ifrs.edu.br/pdi-2019-2023/


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PDI

Resultados Institucionais

R1 - Promover verticalização entre os diferentes níveis, 

formas e modalidades de ensino

R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa 

extensão

R3 - Promover ações de formação para a cidadania

R4 - Promover ações que visem o desenvolvimento social, 

econômico, ambiental, cultural e político da comunidade

Processos

P1 - Aperfeiçoar os mecanismos para captação de recursos 

externos

P2 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas

P3 - Consolidar a política de sustentabilidade ambiental

P4 - Fomentar a política de segurança alimentar e nutricional

P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência 

estudantil

P6 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a 

comunicação institucional
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PDI

Pessoas e Conhecimento

PC1 - Promover a Integração Intercampi

PC2 - Promover a capacitação/qualificação dos servidores 

com foco nos objetivos estratégicos institucionais.

PC3 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou 

privadas

PC4 - Promover e incentivar a qualidade de vida dos 

servidores

Orçamento

O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades 

do IFRS.

O2 - Ampliar captação de recursos extra orçamentário.

O3 - Desenvolver meios de economicidade.
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É a sua vez de participar !!
A seguir dê a sua colaboração.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PDI

Formulário de Propostas Comissão Própria de 
Avaliação (CPA)

PDI 2019 - 2023 Mapa Estratégico do 
IFRS

Nos links abaixo você pode enviar suas propostas, conferir o PDI e os relatórios 
da CPA, além do mapa estratégico do IFRS.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8g2s7DbDTxuTlgFQYJjwNcXV6cuefzF2vU45suu6ReS1CoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8g2s7DbDTxuTlgFQYJjwNcXV6cuefzF2vU45suu6ReS1CoQ/viewform?usp=sf_link
https://ifrs.edu.br/institucional/comissoes/cpa/
https://ifrs.edu.br/institucional/comissoes/cpa/
https://ifrs.edu.br/pdi-2019-2023/
https://ifrs.edu.br/pdi-2019-2023/
https://ifrs.edu.br/restinga/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/Mapa-Estrate%CC%81gico.pdf
https://ifrs.edu.br/restinga/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/Mapa-Estrate%CC%81gico.pdf

