
  

Análise do Planejamento 
Estratégico proposto para o PDI 

2019-2023
   

Reunião da Comissão de Planejamento
(29/08/2018)

Pauta:

Defnição da ratriz  OWOA;
Defnição da rissão, V isão e V alores;
Defnição do rapa sstratꔷgicto. 

Observação: As propostas definidas neste documento foram construídas mediante 
as  sugestões e informações enviadas por alunos, administrativos e professores.



  

COMISSÕES



  

- Desmotiação dos seriidores e baixa qualidade de iida no 
trabalho
- Comunictação interna e externa inefctientes
- Infraestrutura fsicta insufctiente*
- Oalta de padroniz ação de proctessos e doctumentos 
insttuctionais 
- Planejamento estratꔷgicto defctitário e ausênctia de ctontrole
- Imagem não ctonsolidada
- siasão esctolar eleiada
- sductação dos alunos ctom nectessidades espectífctas
- Oalta de alinhamento ctom as nectessidades loctais

- Seriidores ctapactitados e qualifctados
- snsino de qualidade
- Bom relactionamento interpessoal
- Desenioliimento de projetos de pesquisa e extensão
- Assistênctia ao eductando
- roderniz ação tectnológicta

- Pertencter à Rede Oederal de sductação Profssional, 
Cientfcta e Tectnológicta
- Parcterias e ctoniênios insttuctionais
- Loctaliz ação regional estratꔷgicta
- Demanda por ensino, pesquisa, inoiação e extensão
- Desenioliimento de noias tectnologias
- Atuação de órgãos de ctontrole externo**

- Contngenctiamento orçamentário
- Conctorrênctia ctom noias insttuições priiadas e públictas
- Cenário instáiel na polítcta eductactional e ectonômicta
- Transporte públicto insufctiente nas loctalidades
- Situação de iulnerabilidade sóctioectonômicta dos estudantes
- Saída de seriidores para outras insttuições

Forças Fraquezas

Oportunidades Ameaças
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MATRIZ FOFA DO IF SERTÃO-PE

* A infraestrutura física foi pontuada diversas vezes pela comunidade como força e fraqueza, evidenciando que o instituto tem uma 
boa infraestrutura em alguns pontos, porém ainda carece de melhorias em outros aspectos.

** A atuação de órgãos de controle externos, como a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, por meio de 
suas recomendações, exercem um papel importante no sentido de adotarmos as melhores práticas.

Observações que serão pontuadas no PDI 2019-2023:



  

MISSÃO

Atual
Promoier o desenioliimento regional sustentáiel, ctom focto na ctiênctia e tectnologia, 
por meio do snsino, Pesquisa e sxtensão, formando pessoas ctapaz es de transformar a 
soctiedade.

Atual
Promoier o desenioliimento regional sustentáiel, ctom focto na ctiênctia e tectnologia, 
por meio do snsino, Pesquisa e sxtensão, formando pessoas ctapaz es de transformar a 
soctiedade.

Proposta defnida em reuniões
Promoier a eductação profssional, ctientfcta e tectnológicta, por meio do ensino, 
pesquisa, inoiação e extensão, para a formação ctidadã e o desenioliimento 
sustentáiel.

Proposta defnida em reuniões
Promoier a eductação profssional, ctientfcta e tectnológicta, por meio do ensino, 
pesquisa, inoiação e extensão, para a formação ctidadã e o desenioliimento 
sustentáiel.

Estrutura que deve compor a missão:



  

VISÃO

Atual
Ser uma insttuição de exctelênctia em todos os níieis e modalidades de snsino, 
artctulados ctom a Pesquisa e a sxtensão, ctomprometda ctom a transformação 
soctial, fundamentada na ꔷtcta e na ctidadania.

Atual
Ser uma insttuição de exctelênctia em todos os níieis e modalidades de snsino, 
artctulados ctom a Pesquisa e a sxtensão, ctomprometda ctom a transformação 
soctial, fundamentada na ꔷtcta e na ctidadania.

Proposta defnida em reuniões 
Consolidar-se ctomo uma insttuição públicta de qualidade, busctando a exctelênctia 
e o rectonhectimento pela soctiedade ctomo agente de transformação.

Proposta defnida em reuniões 
Consolidar-se ctomo uma insttuição públicta de qualidade, busctando a exctelênctia 
e o rectonhectimento pela soctiedade ctomo agente de transformação.



  

VALORES

            Atuais

Respeito
Comprometmento
Criatiidade
Étcta
Cooperação
squidade
Diiersidade
Olexibilidade
V aloriz ação do ser humano
Transparênctia

        Propostos

Compromisso soctial
Cooperação
Diiersidade
squidade
Étcta
Olexibilidade
Inctlusão
Respeito
Sustentabilidade
Transparênctia
V aloriz ação do ser humano

Itens sublinhados foram removidos. Itens sublinhados foram adicionados, mediante 
sugestões da comunidade.

*Comprometimento: foi considerado 
um valor já abarcado pelo valor da 
Ética;

*Criatividade: foi considerado mais 
como uma característica própria do 
ser humano do que como um valor 
institucional;

1ª Proposta



  

DESCRIÇÃO DOS VALORES DA 1ª PROPOSTA
Compromisso Social
Pautado em ações de desenioliimento e apoio a programas de qualidade de iida e meio ambiente, busctando sempre a trocta de 
ctonhectimento entre a ctomunidade actadêmicta e a população.

Cooperação
Pautada no trabalho em equipe e ações positias, ctolaboratias, e nas attudes de disponibilidade e proatiidade, ctom focto no 
desenioliimento da insttuição.

Ética
Pautada na atuação ctom ctomprometmento, profssionalismo e respeito, ialoriz ando os princtípios morais e ctomportamentais 
na ctondução de ações insttuctionais.

Diversidade
Pautada pela democtractia, por uma eductação inctlusiia, libertadora e mais sensíiel à ctoniiiênctia e a empata.

Equidade
Pautada na justça, imparctialidade e na disposição para rectonhecter as pessoas em sua naturez a partctular.

Flexibilidade
Pautada pela adaptação às mudanças e às diiersas nectessidades, busctando soluções ctriatias e o aproieitamento das 
oportunidades.

Sustentabilidade
Pautada pela responsabilidade soctial, ambiental e desenioliimento ectonômicto.

Transparência
Pautada na publictidade de informações actessíieis e atuais, que possibilitem a partctipação popular no ctontrole e proposições de 
melhoria dos seriiços ofertados.

Valorização do ser humano
Pautada na dignidade, na ctompreensão, na ꔷtcta e nas relações soctiais.

Inclusão
Pautada pelo proiimento de ensino, em ctondições adequadas, a todas as pessoas, independentemente de ctor, ctlasse soctial, 
ctondições fsictas ou psictológictas.



  

VALORES

  2ª Proposta

Compromisso soctial (abarctou a 
sustentabilidade)

Étcta (abarctando ctooperação, respeito e 
fexibilidade)

V aloriz ação do ser humano (abarctando a 
equidade e a diiersidade)

Transparênctia

Simplificando e condensando valores correlacionados

2ª Proposta: Simplifcando e condensando valores correlacionados 
da 1ª proposta. 

        1ª Proposta

Compromisso soctial
Cooperação
Diiersidade
squidade
Étcta
Olexibilidade
Inctlusão
Respeito
Sustentabilidade
Transparênctia
V aloriz ação do ser humano

Itens sublinhados foram adicionados, mediante 
sugestões da comunidade.



  

DESCRIÇÃO DOS VALORES DA 2ª PROPOSTA

Compromisso Social (abarcou a sustentabilidade)
Pautado em ações de desenioliimento e apoio a programas de qualidade de iida e sustentabilidade, busctando sempre a trocta 
de ctonhectimento entre a ctomunidade actadêmicta e a população.

Ética (abarcou a cooperação  o respeito e a feexibilidade)
Pautada na atuação ctom ctomprometmento, ctooperação, profssionalismo, fexibilidade e respeito, ialoriz ando os princtípios 
morais e ctomportamentais na ctondução de ações insttuctionais.

Transparência
Pautada na publictidade de informações actessíieis e atuais, que possibilitem a partctipação popular no ctontrole e proposições de 
melhoria dos seriiços ofertados.

Valorização do ser humano (abarcou a equidade  a inclusão e a diversidade)
Pautada na dignidade, democtractia e imparctialidade, por uma eductação inctlusiia, libertadora e mais sensíiel à ctoniiiênctia e a 
empata.



  

Proposta do Mapa Estratégico do IF Sertão-PE



  

Perspectivas

Wrçamento

Pessoas e Infraestrutura

Proctessos

Resultados para a soctiedade



  

Orçamento

Wtmiz ar a exectução dos 
rectursos orçamentários e 

extra orçamentários

Wtmiz ar a exectução dos 
rectursos orçamentários e 

extra orçamentários

Busctar a ctaptação de 
rectursos extra 
orçamentários

Busctar a ctaptação de 
rectursos extra 
orçamentários

Ameaça:
Contngenctiamento 

orçamentário

Objetivos Estratégicos: Conexão com a matriz SWOT:



  

Pessoas e Infraestrutura

Promoier a ctapactitação e 
qualifctação dos seriidores
Promoier a ctapactitação e 

qualifctação dos seriidores

Promoier a melhoria na 
qualidade de iida dos 
seriidores no trabalho

Promoier a melhoria na 
qualidade de iida dos 
seriidores no trabalho

Ampliar a utliz ação da 
Tectnologia da Informação e 

Comunictação

Ampliar a utliz ação da 
Tectnologia da Informação e 

Comunictação

Adequar a infraestrutura 
actadêmicta, administratia e 

tectnológicta

Adequar a infraestrutura 
actadêmicta, administratia e 

tectnológicta

Oraquez a:
Desmotiação dos 

seriidores e baixa qualidade 
de iida no trabalho

Oorça:
roderniz ação tectnológicta

Wportunidade:
Desenioliimento de noias 

tectnologias

Oraquez a:
Infraestrutura fsicta 

insufctiente

Oraquez a:
Comunictação interna e 

externa inefctientes

Objetivos Estratégicos: Conexão com a matriz SWOT:



  

Processos

Aprimorar e integrar as ações de 
planejamento, ctontrole e gestão

Aprimorar e integrar as ações de 
planejamento, ctontrole e gestão

Aperfeiçoar, padroniz ar e atualiz ar os 
proctessos e doctumentos insttuctionais
Aperfeiçoar, padroniz ar e atualiz ar os 

proctessos e doctumentos insttuctionais

Oortalecter a imagem e a identdade 
insttuctional

Oortalecter a imagem e a identdade 
insttuctional

Ampliar as ações de sductação à DistânctiaAmpliar as ações de sductação à Distânctia

Oortalecter a integração entre o ensino, a 
pesquisa, a inoiação e a extensão

Oortalecter a integração entre o ensino, a 
pesquisa, a inoiação e a extensão

Ameaça:
V ulnerabilidade dos estudantes

Ampliar as parcterias nactionais e 
internactionais

Ampliar as parcterias nactionais e 
internactionais

Aperfeiçoar os ctanais de ctomunictação interna 
e ctom a soctiedade

Aperfeiçoar os ctanais de ctomunictação interna 
e ctom a soctiedade

Oraquez a:
Planejamento estratꔷgicto defctitário 

e ausênctia de ctontrole

Oraquez a:
Oalta de padroniz ação de proctessos e 

doctumentos insttuctionais

Oraquez a:
Imagem não ctonsolidada

Wportunidade:
Desenioliimento de noias 

tectnologias

Wportunidade:
Parcterias e ctoniênios insttuctionais

Oraquez a:
Oalta de alinhamento ctom as 

nectessidades loctais

Wportunidade:
Loctaliz ação regional estratꔷgicta

Wportunidade:
Demanda por ensino, pesquisa, 

inoiação e extensão

Oraquez a:
Comunictação interna e externa 

inefctientes

Adequar a oferta de ctursos de actordo ctom 
as nectessidades loctais

Adequar a oferta de ctursos de actordo ctom 
as nectessidades loctais

Objetivos Estratégicos:

Conexão com a matriz SWOT:



  

Resultados para a sociedade

Ampliar as polítctas inctlusiias e 
afrmatias

Ampliar as polítctas inctlusiias e 
afrmatias

Implantar e ampliar prátctas 
insttuctionais sustentáieis

Implantar e ampliar prátctas 
insttuctionais sustentáieis

Oormar ctidadãos ctapaz es de transformar 
a realidade soctial da região

Oormar ctidadãos ctapaz es de transformar 
a realidade soctial da região

Promoier soluções inoiadoras para o 
aianço ctientfcto e tectnológicto da região
Promoier soluções inoiadoras para o 

aianço ctientfcto e tectnológicto da região

Oraquez a:
sductação dos alunos ctom 
nectessidades espectífctas

rissão:
“formação ctidadã e o 

desenioliimento sustentáiel”

Wportunidade:
Desenioliimento de noias 

tectnologias

Wportunidade:
Parcterias e ctoniênios insttuctionais

Wportunidade:
Loctaliz ação regional estratꔷgicta

Wportunidade:
Demanda por ensino, pesquisa, 

inoiação e extensão

V isão:
“agente de transformação”

Objetivos Estratégicos:

Conexão com a matriz SWOT, 
missão e visão:



  

Wtmiz ar a exectução dos rectursos 
orçamentários e extra orçamentários
Wtmiz ar a exectução dos rectursos 

orçamentários e extra orçamentáriosBusctar a ctaptação de rectursos extra 
orçamentários

Busctar a ctaptação de rectursos extra 
orçamentários

Ampliar a utliz ação da Tectnologia da 
Informação e Comunictação

Ampliar a utliz ação da Tectnologia da 
Informação e ComunictaçãoAdequar a infraestrutura actadêmicta, 

administratia e tectnológicta
Adequar a infraestrutura actadêmicta, 

administratia e tectnológicta

Promoier a ctapactitação e qualifctação 
dos seriidores

Promoier a ctapactitação e qualifctação 
dos seriidores

Promoier a melhoria na qualidade de 
iida dos seriidores no trabalho

Promoier a melhoria na qualidade de 
iida dos seriidores no trabalho

Padroniz ar e atualiz ar os proctessos e 
doctumentos insttuctionais

Padroniz ar e atualiz ar os proctessos e 
doctumentos insttuctionais

Oortalecter a imagem e a identdade 
insttuctional

Oortalecter a imagem e a identdade 
insttuctional

Ampliar as ações de sductação à 
Distânctia

Ampliar as ações de sductação à 
Distânctia

Oortalecter a integração entre o ensino, a 
pesquisa, a inoiação e a extensão

Oortalecter a integração entre o ensino, a 
pesquisa, a inoiação e a extensão

Ampliar as parcterias nactionais e 
internactionais

Ampliar as parcterias nactionais e 
internactionais

Aperfeiçoar a ctomunictação interna e 
ctom a soctiedade

Aperfeiçoar a ctomunictação interna e 
ctom a soctiedade

Adequar a oferta de ctursos de actordo 
ctom as nectessidades loctais

Adequar a oferta de ctursos de actordo 
ctom as nectessidades loctais

Aprimorar e integrar as ações de 
planejamento, ctontrole e gestão

Aprimorar e integrar as ações de 
planejamento, ctontrole e gestão

Ampliar as polítctas inctlusiias e 
afrmatias

Ampliar as polítctas inctlusiias e 
afrmatias

Ampliar prátctas insttuctionais 
sustentáieis

Ampliar prátctas insttuctionais 
sustentáieis

Oormar ctidadãos ctapaz es de transformar 
a realidade soctial da região

Oormar ctidadãos ctapaz es de transformar 
a realidade soctial da região

Promoier soluções inoiadoras para o 
aianço ctientfcto e tectnológicto da região
Promoier soluções inoiadoras para o 

aianço ctientfcto e tectnológicto da região

MAPA ESTRATÉGICO
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Prazo para conclusão da minuta do PDI 2019-2023: 20/09/2018
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