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Ajude a construir um novo Instituto!
Aprender um novo idioma, fazer a viagem dos sonhos, comprar um carro ou
casa nova... Tudo isso exige planejamento!
Planejar aumenta as chances de alcançar o objetivo de forma mais efetiva e faz
você ter em mente quais são suas verdadeiras metas – pessoais e proﬁssionais.
Nas organizações, o planejamento busca a melhoria permanente dos produtos
e serviços e o reconhecimento pela sociedade da qualidade institucional.
O Instituto Federal do Maranhão está construindo seu Planejamento
Estratégico. Fique por dentro de todas as etapas e faça parte desse momento!
Saiba mais em planejamentoestrategico.ifma.edu.br

Em busca da excelência institucional
Ao longo das etapas do Planejamento Estratégico, os gestores construíram o mapa estratégico do IFMA.
Você já conhece a nossa nova missão, visão e valores?

Promover educação
proﬁssional cientíﬁca e
tecnológica comprometida com
a formação cidadã para o
desenvolvimento sustentável.

Ser uma instituição de excelência em
ensino, pesquisa e extensão, de
referência nacional e internacional,
indutora do desenvolvimento do
Estado do Maranhão.

Ética
Inclusão Social
Cooperação
Gestão Democrática e Participativa
Inovação

Ouvindo a comunidade

A sociedade maranhense não poderia ﬁcar de fora desse momento decisivo para o futuro do IFMA. De forma democrática e
plural, os fóruns de Planejamento Estratégico possibilitam ouvir o que a comunidade espera do Instituto. Durante cada
fórum, representantes da comunidade acadêmica, sindicatos, empresários locais e políticos discutem desaﬁos e propõem
ações em cinco áreas: interação com a sociedade, interação com o mercado, ideias acadêmicas (ensino, pesquisa, extensão
e inovação), inclusão social e internacionalização do IFMA.

Fique ligado nos próximos encontros!

22/05

Itapecuru

23/05

24/05

25/05

26/05

Pedreiras

Bacabal

Zé Doca

Santa Inês

Palavra do reitor
A elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do IFMA tem como objetivo principal
fornecer direcionamento comum a ser seguido por toda a instituição, identiﬁcando responsabilidades,
garantindo alinhamento e oferecendo meios para medição do sucesso da estratégia de modo focado,
visando o alcance dos objetivos institucionais e a maximização dos resultados.
Roberto Brandão
Reitor do IFMA
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