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Conhecendo os projetos estratégicos
Servidor, você já conhece os 17 projetos estratégicos do IFMA? Esses projetos foram deﬁnidos ao longo das diferentes
etapas do Planejamento Estratégico 2016-2020 e visam alavancar os resultados do nosso Instituto a partir de ações
inovadoras e aprimoramento dos processos desenvolvidos nos campi e na Reitoria. Esse rol de projetos poderá ser
ampliado com a inclusão de novas propostas ou no desenvolvimento de subprojetos relacionados.
Conheça os projetos:
1) Observatório dos APLs
Mapeamento e monitoramento de potencialidades (arranjos produtivos locais - APLs) das regiões onde estão instalados
os campi, com o ﬁm de readequar a oferta de cursos.
Líder: Fernando Lima (pró-reitor de Extensão)
2) IFMA no Mundo
Acompanhamento de alunos egressos para identiﬁcar a dinâmica no acesso ao mundo do trabalho e em atividades de
empreendedorismo.
Líder: Fernando Lima
3) IFMA Sustentável
Elaboração da política de eﬁciência energética e adoção de fontes alternativas de energia e reciclagem de água e
resíduos nas unidades.
Líder: Fernando Lima
4) Centro de Formação de Servidores
Constituição de um setor responsável pela oferta de cursos de capacitação e qualiﬁcação dos servidores.
Líder: Carlos César Teixeira (pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional)
5) IFMA Digital
Plataforma educacional para oferta de cursos e módulos a distância.
Líder: Simone dos Santos (diretora do Centro de Referência em Tecnologias - Certec)
6) Fábrica de Inovação
Construção de ambiente para a geração de ideias e projetos inovadores, com base no trabalho interdisciplinar, pesquisa
aplicada e colaboração empresarial e da comunidade, com envolvimento de alunos.
Líder: Natilene Brito (pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação)
7) Gestão do Conhecimento
Implantação de um modelo de Gestão do Conhecimento, visando aumentar a eﬁciência e a qualidade das ações do IFMA.
Líder: Humberto Guimarães (diretor de Administração)
8) Escritório de Processos
Implantação de uma unidade de apoio para gerir melhor os projetos do Instituto.
Líder: Humberto Guimarães
9) TV IFMA
Implementação e gerenciamento de equipe para a produção de vídeos institucionais que serão divulgados no YouTube.
Líder: Makﬀerismar dos Santos (chefe da Assessoria de Comunicação)
10) Rádio IFMA
Criação de canal de comunicação sonora via web, com a produção de conteúdo no formato de podcasts para
compartilhamento em rede (SoundCloud).
Líder: Makﬀerismar dos Santos
11) Intranet IFMA
Aprimoramento da comunicação interna do IFMA.
Líder: William Mendes (diretor de Gestão de Tecnologia da Informação)
12) Processos Eletrônicos
Tramitação de processos por meio eletrônico, possibilitando maior celeridade processual.
Líder: William Mendes
13) SUAP EDU
Módulo de ensino a ser implantado no SUAP, que vai substituir gradativamente o Q-Acadêmico.
Líder: William Mendes
14) Sistema de Gestão de Tarefas
Desenvolvimento de sistema para gestão de tarefas administrativas e seus respectivos prazos.
Líder: Berto de Tácio (diretor de Gestão de Infraestrutura)
15) Campus Referência
Desenvolvimento de estratégia para a implementação de investimentos na infraestrutura física, em materiais e
equipamentos nos campi do IFMA.
Líder: Berto de Tácio
16) Laboratórios Inteligentes
Adequação e consolidação de infraestrutura administrativa, acadêmica e tecnológica, com o objetivo de otimizar
equipamentos laboratoriais instalados nos campi, integrando grupos de pesquisa, extensão e ensino.
Líder: Gedeon Reis (diretor da editora EDIFMA)
17) Mulheres Mil
Ações inclusivas voltadas para o empoderamento de mulheres em situação de risco e vulnerabilidade, pela qualiﬁcação
baseada nos arranjos produtivos locais e na formação cidadã.
Líder: Dayse Araújo (diretora de Assuntos Estudantis)
Portfólio de projetos estratégicos: planejamentoestrategico.ifma.edu.br/projetos-estrategicos/

Implementação de processos eletrônicos
Um dos 17 projetos estratégicos, o Processo Eletrônico está
prestes a ser implantado no IFMA. O primeiro processo
totalmente eletrônico será o de substituição de cargo de
direção/função gratiﬁcada. Os processos serão abertos via
SUAP, onde estarão disponíveis pastas com os nomes dos
processos contendo modelos de documentos padrão para cada
tipo de processo. Esses arquivos poderão ser preenchidos,
editados e assinados diretamente no sistema pelo usuário. A
assinatura eletrônica será feita com certiﬁcação digital (token) ou
senha do SUAP. Após assinar o documento, o usuário poderá
abrir o processo no módulo “Processo Eletrônico”, incluir o
documento gerado e tramitar para o setor de destino.
Saiba mais

Agenda do mês

Fique ligado na programação do mês de agosto:
21/08

Fórum no Campus São João dos Patos

22/08

Visita às instalações da ENEVA em Capinzal do Norte
- Santo Antônio dos Lopes

23/08

Fórum no Campus Presidente Dutra

24/08

Fórum no Campus Grajaú

25/08

Fórum no Campus Açailândia
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