Quadro 1 - Iniciativas estratégicas dos objetivos da perspectiva Processos Internos
Objetivo Estratégico
Estruturar a oferta educativa a
P1 partir dos perfis do egresso e do
potencial aluno

Iniciativa Estratégica
P101 Redesenhar o processo Desenvolver Projetos de Curso
P102 Reestruturar as diretrizes curriculares das ofertas educativas
P103 Promover a educação a distância

Promover atividades de ensino,
P201 Institucionalizar um banco de problemas da sociedade do entorno dos câmpus
P2 pesquisa e extensão para solução
de problemas da sociedade
P202 Fomentar atividades EPE aplicadas às necessidades da sociedade

P3

Orientar a prática educativa na
perspectiva da formação integral

P301

Estabelecer diretrizes voltadas à formação integral nas resoluções dos
diferentes tipos de cursos

P302

Incentivar a curricularização da pesquisa e extensão nos cursos técnicos e de
graduação

P303 Promover atividades que integrem trabalho, ciência, tecnologia e cultura.
P4
P5

Ampliar e qualificar a intervenção
na sociedade civil organizada
Qualificar a comunicação com os
públicos estratégicos à EPT

Aprimorar os serviços de suporte
P6
ao aluno
P7 Relacionar-se com os egressos
Consolidar a internacionalização
P8
da instituição

P401

Implementar e fortalecer os Fóruns de extensão e relações externas nos
câmpus.

P402 Ampliar a representação do IFSC em fóruns externos
P501

Realinhar as estratégias de comunicação do IFSC considerando a análise da
percepção dos públicos

P601 Institucionalizar o processo de acolhimento dos alunos matriculados
P602 Institucionalizar o processo de acompanhamento dos alunos matriculados
P603 Institucionalizar o serviço de orientação profissional aos alunos
P701 Consolidar a plataforma de relacionamento com egressos
P801 Elaborar e implementar Política de internacionalização
P802 Desenhar os processos que envolvam as atividades de internacionalização
P803 Aumentar a visibilidade internacional do IFSC
P901 Estabelecer o modelo de governança da instituição
P902 Estruturar o processo de gestão estratégica baseada em indicadores e riscos

P9

Consolidar a governança
institucional

P903 Aprimorar estratégias de transparência ativa
P904 Aprimorar a governança de TI
P905

Promover a Transformação Digital dos serviços oferecidos aos alunos e
sociedade

Quadro 2 - Iniciativas estratégicas dos objetivos da perspectiva Pessoas e Conhecimento
Objetivo Estratégico
C1 Fortalecer a gestão do conhecimento

Iniciativa Estratégica
C101 Implementar o Plano de Gestão de Conhecimento

C2

Desenvolver uma organização saudável para
Implementar o programa Institucional de Qualidade de Vida no
C201
o trabalho
Trabalho

C3

Desenvolver as competências necessárias à C301 Identificar as competências estratégicas
implementação da estratégia
C302 Ofertar ações de capacitação orientadas às competências estratégicas

C401 Consolidar a Gestão por Processos
Desenvolver cultura organizacional orientada
C4
C402 Consolidar a Gestão por Competências
por processos e competências
C403 Articular gestão por processos e a gestão de competências

