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Objetivos estratégicos

BSC1F - Perspectiva Financeira
F01 Alcançar dois dígitos em incremento % de receita através da captação de recursos por convênio, por
cooperação técnica, por receita originada na geração do conhecimento em forma de royalties, por
emenda parlamentar e por agências de fomento

                                 1

F02 Aumentar a produtividade medida pelo índice GPA do TCU (Gastos por Aluno) considerando a
redução real do recurso (descontada a inflação) e ao mesmo tempo expansão das matrículas atendidas,
realizando o nível ótimo de investimentos e de despesas

                                 1

F03 Gerenciar os riscos de execução dos contratos de obras e terceirização, gerenciando os limites do
cronograma, controle dos resultados entregues e da qualidade, assim como riscos operacionais e de
contingenciamento nos limites orçamentários

                                 1

F04 Reduzir os gastos com custeio para a conversão em Capital/Investimento para aplicação em
eficiência energética, hídrica, de emissão de CO2 e gestão de resíduos nos Campi e nos prédios
administrativos da Reitoria

                                 1

F05 Estimular ações de pesquisa aplicada e extensão tecnológica para soluções inovadoras em
preservação ambiental (redução de energia, água, papel, plástico e emissão CO2) e sistematização de
rotinas administrativas em projeto-piloto Campus/Reitoria

                                 1

F06 Crescer através da oferta de novos cursos a partir da verticalização de cursos existentes, otimizando-
se a infraestrutura de laboratórios, salas de aula em turno de funcionamento inativo, quadros de pessoal
e recursos de gestão

                                 1

F07 Crescer a eficiência na alocação e execução do gasto público com ênfase no controle do abandono e
evasão escolar que impliquem em vagas ociosas e comprometa a capacidade de alcance social do IFPB e
aplicação do dinheiro público

                                 1

BSC2P - Perspectiva Pessoas e Liderança Com Pessoas
P01 Ampliar o incentivo à formação de doutores na Instituição de modo a atingir a proporção de 20
(vinte) professores doutores por 1.000 (um mil) estudantes matriculados no IFPB

                                 1

P02 Direcionar a ampliação de bolsas de programas institucionais de iniciação científica e extensão para
cursos que possuem verticalização, na etapa seguinte, visando estimular as condições necessárias à
permanência dos estudantes na instituição

                                 1

P04 Expandir as oportunidades de bolsas de auxílios estudantis a estudantes com deficiência e com baixo
rendimento escolar, com o apoio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares,
articuladas com atividades culturais e esportiva

                                 1

P05 Apoiar o envolvimento de servidores e estudantes em projetos e programas de gestão ambiental e
responsabilidade social que assegurem a implementação a curto e médio prazos no IFPB

                                 1

P06 Desenvolver competências e capacitar os servidores em Liderança para Inovação e Sustentabilidade
através de treinamento e desenvolvimento (T&D) e conscientização permanentes

                                 1

P07 Comunicar de forma clara a estratégia e as metas institucionais (de gestores institucionais a
servidores sem função de gestão) para que possam entender e internalizar a Missão, a Visão e os
Valores, em especial, a Responsabilidade Pública

                                 1

P08 Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades cognitivo-comportamentais na
Instituição, interligadas a um plano de disseminação da cultura, das artes, da música, do desporto
educacional para a melhoria do clima institucional

                                 1

P09 Promover um sólido programa de educação e desenvolvimento de gestores, líderes institucionais e
talentos, agindo no sentido elevar o tempo de permanência no cargo de ingresso na Instituição, no setor,
Campus de lotação inicial e função de gestão

                                 1

P10 Zelar pela transparência da gestão institucional, garantindo o compartilhamento e velocidade da
disseminação da informação e dos processos decisórios do IFPB, por meio do uso intenso da Internet
para Empoderamento da Comunidade e Controle Social

                                 1

P11 Acompanhar e avaliar, permanentemente, com a participação da comunidade e das Instâncias
Colegiadas dos Campi e Reitoria, as políticas de ensino-pesquisa-extensão e gestão para garantir
condições institucionais de continuidade das ações

                                 1

P03 Universalizar a formação dos professores em nível de pós-graduação stricto-sensu e promover a
formação continuada de todos os servidores em sua área de atuação no IFPB

                                 1

P12 Monitorar a inserção dos egressos no mercado de trabalho formal para o desenvolvimento do perfil
profissional do egresso, considerando, em uma análise sistêmica e global, a abordagem de conteúdos
curriculares

                                 1

I16 Estimular as atividades interdisciplinares, inter-Campi e inter-Instituições para a indução de
atividades de ensino, pesquisa, inovação, criatividade, extensão e cultura e formação de recursos
humanos

                                 1

I14 Internalizar sistemas e procedimentos em todas as Unidades Administrativas definidas no
organograma (Setores) dos Campi do IFPB, alinhando-se aos processos executados na Reitoria

                                 1

I15 Melhorar a capacidade de criação de novos cursos em sintonia com os arranjos produtivos locais e
demandas sociais, melhorando a habilidade institucional de diálogo com a comunidade externa, com

                                 1
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alunos, ex-alunos, servidores e com as Organizações
BSC3I - Perspectiva Processos Internos
I01 Ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização de Campus e Polo de EaD do IFPB,
considerando as características e demandas sociais das mesorregiões, para a equalização do território de
atendimento do IFPB no Estado da Paraíba

                                 1

I02 Reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e qualidade da decisão os procedimentos adotados
na área de avaliação, criação, manutenção e extinsão de cursos no IFPB

                                 1

I03 Racionalizar ou redesenhar os processos existentes ou mesmo introduzir novos processos, visando
integrar às dimensões da Sustentabilidade Ambiental à otimização dos recursos internos, de forma a
atender objetivos financeiros e aos stakeholders

                                 1

I04 Incluir a sustentabilidade nos processos decisórios e operacionais, considerando critérios sociais e
ambientais juntamente com os econômico-financeiros na gestão e avaliação do desempenho institucional

                                 1

I06 Promover a melhoria contínua da qualidade dos cursos de nível técnico, de graduação e pós-
graduação tendo como subsídio Ciclo de Avaliação Interna Unificada, aprovada pelo CONSUPER, para
diagnose do processo de aprendizagem dos estudantes IFPB

                                 1

I05 Fortalecer a percepção de presença da marca IFPB (branding), favorecendo a divulgação dos cursos e
maior alcance do Campus do IFPB na Cidade de funcionamento em relação a nossa imagem, a
comunicação e divulgação das nossas atividades

                                 1

I07 Fortalecer a rede física de laboratórios de pesquisas nas áreas estratégicas definidas pela política e
estratégia das linhas temáticas para desenvolvimento de pesquisa aplicada no IFPB

                                 1

I08 Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-extensão e gestão que
assegurem padrões mínimos e a melhoria progressiva da estrutura de laboratórios, equipamentos,
setores, salas de aula, bibliotecas e gabinetes docentes

                                 1

I09 Acompanhar a regulamentação e sua influência sobre o IFPB e seus macroprocessos finalísticos                                  1
I16 Estimular as atividades interdisciplinares, inter-Campi e inter-Instituições para a indução de
atividades de ensino, pesquisa, inovação, criatividade, extensão e cultura e formação de recursos
humanos

                                 1

I10 Direcionar o desenvolvimento de novas tecnologias para o planejamento e a operação das atividades
específicas da área de ensino, que favoreçam a atuação das Coordenações de Cursos com uma gestão
integrada da formulação do PPC e grade de aulas

                                 1

I11 Modelar o Sistema de Gestão Estratégica do IFPB com práticas de organizações de classe mundial e
com foco em resultados, visando ao desenvolvimento sustentável e busca de melhores resultados para os
stakeholders

                                 1

I12 Desenvolver e gerir soluções baseadas em plataforma-web para as rotinas administrativas dos
macroprocessos finalísticos e de apoio do IFPB, contemplando todo o design do processo/ciclo de vida do
processo

                                 1

I13 Garantir serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que acrescentem
eficiência e qualidade para suportar as políticas institucionais de ensino-pesquisa-extensão-gestão e os
processos do IFPB

                                 1

I14 Internalizar sistemas e procedimentos em todas as Unidades Administrativas definidas no
organograma (Setores) dos Campi do IFPB, alinhando-se aos processos executados na Reitoria

                                 1

I15 Melhorar a capacidade de criação de novos cursos em sintonia com os arranjos produtivos locais e
demandas sociais, melhorando a habilidade institucional de diálogo com a comunidade externa, com
alunos, ex-alunos, servidores e com as Organizações

                                 1

BSC4A - Perspectiva Inovação e Aprendizagem
I10 Direcionar o desenvolvimento de novas tecnologias para o planejamento e a operação das atividades
específicas da área de ensino, que favoreçam a atuação das Coordenações de Cursos com uma gestão
integrada da formulação do PPC e grade de aulas

                                 1

I11 Modelar o Sistema de Gestão Estratégica do IFPB com práticas de organizações de classe mundial e
com foco em resultados, visando ao desenvolvimento sustentável e busca de melhores resultados para os
stakeholders

                                 1

I12 Desenvolver e gerir soluções baseadas em plataforma-web para as rotinas administrativas dos
macroprocessos finalísticos e de apoio do IFPB, contemplando todo o design do processo/ciclo de vida do
processo

                                 1

I13 Garantir serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que acrescentem
eficiência e qualidade para suportar as políticas institucionais de ensino-pesquisa-extensão-gestão e os
processos do IFPB

                                 1

A01 Investir na compreensão profunda dos resultados institucionais, sobretudo, oriundos de fontes de
dados secundários (bases de dados dos sistemas do IFPB) e censitários, prioritariamente, Educacenso,
Censup, Enade, Enem e Censo Demográfico

                                 1

A02 Consolidar programas, projetos e ações institucionais que visem a internacionalização da pesquisa e
da pós-graduação do IFPB, estimulando, sobretudo, a atuação em rede e o fortalecimento dos grupos de
pesquisa certificados CNPQ

                                 1

A03 Ampliar fortemente o investimento em pesquisas com foco em gestão ambiental institucional, bem
como incrementar a formação de talentos para a liderança em inovação sustentável no IFPB, de modo a
buscar o aumento de eficiência de base tecnológica

                                 1

A06 Institucionalizar um consistente processo de tomada de decisão e seguir através de base sustentável
as cinco perspectivas estratégicas do BSC do IFPB

                                 1

A04 Incorporar a sustentabilidade ao planejamento estratégico institucional e ao processo decisório da
instituição

                                 1

A05 Introduzir Soluções Energéticas Inovadoras e Sustentáveis com ênfase em Energia Solar, Automação
e Armazenamento de Energia para a modernização dos sistemas de iluminação e climatização dos
prédios do IFPB

                                 1

A07 Gerar e selecionar Ideias baseadas em elevado impacto positivo mediante canais de relacionamento
com a Sociedade (Ouvidoria-Geral / Ouvidoria Estudantil / e-SIC)

                                 1

A08 Promover pesquisas com aplicação das TICs para o desenvolvimento de metodologias e materiais
didáticos para a promoção do ensino e da aprendizagem, assim como ensejem condições de
acessibilidade a estudantes com deficiência

                                 1

A09 Estimular a atividade de inovação para atração, constituição e instalação de Observatórios,                                  1
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Laboratórios de Pesquisa, Centros de Pesquisa, Grupos de Pesquisa, Núcleos de Inovação, Parques e
Polos Tecnológicos no IFPB
A10 Incentivar a constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de PD&I e de
transferência de tecnologia, inclusive, rede de pesquisadores e comunidades de prática

                                 1

A11 Criar e alavancar estruturas de Bases de Conhecimentos e de Competências Intraempreendedoras,
que estimulem à criatividade e ao compartilhamento de ideias, para o desenvolvimento de líderes,
equipes, indivíduos e global do IFPB

                                 1

BSC5S - Perspectiva Sociedade
S01 Elevar o market-share considerando o total de estudantes de escola pública na 2ª etapa da educação
básica, a taxa líquida da população de 15 a 17 anos, a taxa líquida da população de 18 a 24 anos e
pessoas acima de 18 anos apenas com fundamental

                                 1

S02 Elevar a efetividade de alcance da expansão da oferta em relação aos egressos do 9º ano do ensino
fundamental e 3º ano do ensino médio na rede pública do Estado da Paraíba

                                 1

S03 Identificar demandas sociais para direcionar pesquisas aplicadas e transferência de tecnologia para o
desenvolvimento de conhecimentos que se integrem às práticas que possam ser posteriormente
multiplicadas

                                 1

S04 Estimular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares, intercampi, interinstitucionais e
internacionais

                                 1

S05 Fortalecer a marca IFPB no Estado da Paraíba e na região Nordeste, assim como zelar pela imagem
institucional integrada à sustentabilidade com a comunicação de fatos e informações relevantes a todas
as partes interessadas, internas e externas

                                 1

S07 Engajar os stakeholders do IFPB nos processos decisórios e operacionais do IFPB, considerando
critérios sociais e ambientais juntamente com os econômico-financeiros na gestão e avaliação do
desempenho institucional

                                 1

S08 Realizar rastreamento ambiental para a identificação permanente de demandas sociais para a
articulação entre ensino, pesquisa e extensão visando contribuir com as mudanças sociais responsáveis
pela melhoria da qualidade de vida da população

                                 1

S09 Articular com o setor produtivo e os movimentos sociais, através de inteligência de negócio, projetos
de elevado impacto social positivo e atividades hands-on, que favoreçam uma prática pedagógica
compatível com o avanço científico-tecnológico

                                 1

S10 Difundir aos públicos interno e externo o conhecimento adquirido com o ensino, a pesquisa e a
extensão, desenvolvidos no âmbito do IFPB, para assim fortalecer a integração entre a instituição, os
estudantes, os professores, as empresas, o governo

                                 1

S06 Acompanhar e monitorar os egressos do IFPB para o mapeamento de conhecimentos e saberes
necessários à formação das competências tendo como paradigma o desenvolvimento sustentável

                                 1

S11 Induzir o monitoramento contínuo do mercado de atuação dos profissionais egressos do IFPB, em
uma análise sistêmica e global que contribuam para a consolidação do perfil profissional do egresso e a
proposta pedagógica do curso, retroalimentando-a

                                 1

Total 5 5 10 5 2 5 1 11 5 5 3  


