4.b Prospectar novas
soluções de
aperfeiçoamento dos
processos
institucionais.

4.a Otimizar os fluxos
de processos
institucionais
existentes

3.b Comunicar os
serviços e níveis de
atendimento dos
serviços

3.a Implantar a
gestão de serviços
de acordo com as
boas práticas

2.b Capacitar
gestores de TI em
boas práticas em
gestão de risco

AÇÕES ESTRATÉGICAS (PETI)

2.a Adotar os
princípios de
governança de risco
e compliance

X

1.c Implantar boas
práticas de gestão

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(PDI)

1.b Capacitar
colaboradores em
gestão de projetos

PETI
1.a Capacitar
gestores em boas
práticas de gestão
de TI, gestão de
contratos e gestão
orçamentária.

PDI

3.6.2 Objetivos e Ações
da EAD

2.5.2 – Metas de Ensino

Propor uma normatização que
institua indicadores de qualidade do
processo de ensino-aprendizagem,
tendo em vista o desenvolvimento de
uma Política de Avaliação, em 2016.
Implantar um
sistema acadêmico
unificado em todos os campi e na Reitoria,
em 2014.
Orientar a implantação e a modernização
de espaços de ensino e aprendizagem,
levando em consideração a qualidade dos
mesmos.
Intensificar as ações de divulgação do
Processo Seletivo junto ao público
oriundo de segmentos socioeconômicos
em vulnerabilidade social, grupos
historicamente excluídos e pessoas com
necessidades específicas, a fim de ampliar
o número de matrículas desse público em
20%, ao longo de dois anos (2014 e 2015).
Organizar a infraestrutura tecnológica
necessária para atendimento da expansão
da EAD IFBA

●

●

●

.

●

●

●

2.5.3.1 Objetivos e metas da
pesquisa

3.4 Políticas de
Pesquisa, PósGraduação e
Inovação

2.5.5.1 Objetivos
e metas da Gestão

X

AÇÕES ESTRATÉGICAS (PETI)

Estabelecer uma Política de Capacitação e
Desenvolvimento Pessoal dos Servidores.

Aprimorar e desenvolver os instrumentos
de comunicação do IFBA.

Consolidar a pesquisa, no âmbito dos
grupos de pesquisa credenciados, que
conduzam a criação de programas de pósgraduação stricto sensu (mestrados
profissionais e acadêmicos e doutorados),
garantindo a verticalidade do ensino no
IFBA;
Manter e ampliar o Programa Institucional
de Iniciação Científica e Tecnológica do
IFBA

●
●

4.b Prospectar novas
soluções de
aperfeiçoamento dos
processos
institucionais.

4.a Otimizar os fluxos
de processos
institucionais
existentes

3.b Comunicar os
serviços e níveis de
atendimento dos
serviços

3.a Implantar a
gestão de serviços
de acordo com as
boas práticas

2.b Capacitar
gestores de TI em
boas práticas em
gestão de risco

2.a Adotar os
princípios de
governança de risco
e compliance

1.c Implantar boas
práticas de gestão

1.b Capacitar
colaboradores em
gestão de projetos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(PDI)

1.a Capacitar
gestores em boas
práticas de gestão
de TI, gestão de
contratos e gestão
orçamentária.

PDI
PETI

Estabelecer novas parcerias públicas e
privadas para o desenvolvimento da
pesquisa.

●
●

●
●

3.6.2 Objetivos e Ações
da EAD

2.5.2 – Metas de Ensino

Propor uma normatização que
institua indicadores de qualidade do
processo de ensino-aprendizagem,
tendo em vista o desenvolvimento de
uma Política de Avaliação, em 2016.
Implantar um
sistema acadêmico
unificado em todos os campi e na Reitoria,
em 2014.
Orientar a implantação e a modernização
de espaços de ensino e aprendizagem,
levando em consideração a qualidade dos
mesmos.
Intensificar as ações de divulgação do
Processo Seletivo junto ao público
oriundo de segmentos socioeconômicos
em vulnerabilidade social, grupos
historicamente excluídos e pessoas com
necessidades específicas, a fim de ampliar
o número de matrículas desse público em
20%, ao longo de dois anos (2014 e 2015).
Organizar a infraestrutura tecnológica
necessária para atendimento da expansão
da EAD IFBA

.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

11.a Estruturar o
quadro de
colaboradores de
acordo coma demanda
institucional

●

10.a Implantar a
política de Gestão de
Pessoas

●

9.b Promover a
interação entre campi

●

9.a Confirmar parcerias

●

8.a Implantar canais de
comunicação de
acordo com a Lei de
Acesso a informação

7.c Aperfeiçoar as
soluções existentes

AÇÕES ESTRATÉGICAS (PETI)

7.b Prospectar e
implementar novas
soluções em TI

X

7.a Disponibilizar
Painéis de Indicadores
Organizacionais

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(PDI)

6.a Gerir e Divulgar os
níveis de atendimento
dos produtos/serviços

PETI
5.a Implementar plano
de comunicação dos
stakeholders

PDI

2.5.3.1 Objetivos e metas da
pesquisa

3.4 Políticas de
Pesquisa, PósGraduação e
Inovação

2.5.5.1 Objetivos
e metas da Gestão

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(PDI)
X

AÇÕES ESTRATÉGICAS (PETI)

Aprimorar e desenvolver os instrumentos
de comunicação do IFBA.

Estabelecer novas parcerias públicas e
privadas para o desenvolvimento da
pesquisa.

Consolidar a pesquisa, no âmbito dos
grupos de pesquisa credenciados, que
conduzam a criação de programas de pósgraduação stricto sensu (mestrados
profissionais e acadêmicos e doutorados),
garantindo a verticalidade do ensino no
IFBA;
Manter e ampliar o Programa Institucional
de Iniciação Científica e Tecnológica do
IFBA

●

●
●

Estabelecer uma Política de Capacitação e
Desenvolvimento Pessoal dos Servidores.

●

●

10.a Implantar a
política de Gestão de
Pessoas
11.a Estruturar o
quadro de
colaboradores de
acordo coma demanda
institucional

9.b Promover a
interação entre campi

9.b Promover a
interação entre campi

9.a Confirmar parcerias

8.a Implantar canais de
comunicação de
acordo com a Lei de
Acesso a informação

7.c Aperfeiçoar as
soluções existentes

7.a Disponibilizar
Painéis de Indicadores
Organizacionais

7.a Disponibilizar
Painéis de Indicadores
Organizacionais

6.a Gerir e Divulgar os
níveis de atendimento
dos produtos/serviços

5.a Implementar plano
de comunicação dos
stakeholders

PDI
PETI

●
●

X
AÇÕES ESTRATÉGICAS (PETI)

12.b Implantar novo
datacenter

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(PDI)

12.c Modernização e
ampliação do parque
de TI IFBA

PETI
12.a Definir e
implementar política
de descarte de
equipamentos
eletrônicos de acordo

PDI

3.6.2 Objetivos e Ações
da EAD

2.5.2 – Metas de Ensino

Propor uma normatização que
institua indicadores de qualidade do
processo de ensino-aprendizagem,
tendo em vista o desenvolvimento de
uma Política de Avaliação, em 2016.
Implantar um
sistema acadêmico
unificado em todos os campi e na Reitoria,
em 2014.
Orientar a implantação e a modernização
de espaços de ensino e aprendizagem,
levando em consideração a qualidade dos
mesmos.
Intensificar as ações de divulgação do
Processo Seletivo junto ao público
oriundo de segmentos socioeconômicos
em vulnerabilidade social, grupos
historicamente excluídos e pessoas com
necessidades específicas, a fim de ampliar
o número de matrículas desse público em
20%, ao longo de dois anos (2014 e 2015).
Organizar a infraestrutura tecnológica
necessária para atendimento da expansão
da EAD IFBA

.

●
●

●

●

●

●

●

2.5.3.1 Objetivos e metas da
pesquisa

3.4 Políticas de
Pesquisa, PósGraduação e
Inovação

2.5.5.1 Objetivos
e metas da Gestão

AÇÕES ESTRATÉGICAS (PETI)

12.c Modernização e
ampliação do parque
de TI IFBA

X

12.b Implantar novo
datacenter

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(PDI)

PETI
12.a Definir e
implementar política
de descarte de
equipamentos
eletrônicos de acordo

PDI

Estabelecer uma Política de Capacitação e
Desenvolvimento Pessoal dos Servidores.
Aprimorar e desenvolver os instrumentos
de comunicação do IFBA.

Estabelecer novas parcerias públicas e
privadas para o desenvolvimento da
pesquisa.

Consolidar a pesquisa, no âmbito dos
grupos de pesquisa credenciados, que
conduzam a criação de programas de pósgraduação stricto sensu (mestrados
profissionais e acadêmicos e doutorados),
garantindo a verticalidade do ensino no
IFBA;
Manter e ampliar o Programa Institucional
de Iniciação Científica e Tecnológica do
IFBA

●

●

●

●

●

Aprimorar a Gestão de TI

●

Garantir disponibilidade dos
serviços de TI essenciais para a
instituição
Aperfeiçoar os fluxos de trabalho

●

Objetivos DGTI
PDI-IFBA

4.b Prospectar novas
soluções de
aperfeiçoamento dos
processos
institucionais.

●
●

●

●

●

●
●

●

Prover soluções tecnológicas em
TI para a Instituição
Facilitar o acesso às informações
Intensificar a interação com os
campi e outras instituições
Promover o desenvolvimento da
equipe de TI

4.a Otimizar os fluxos
de processos
institucionais
existentes

●

Aprimorar a comunicação com o
usuário referente a ações de TI
Melhorar a qualidade dos
produtos e serviços de TI

3.b Comunicar os
serviços e níveis de
atendimento dos
serviços

●

3.a Implantar a
gestão de serviços
de acordo com as
boas práticas

●

2.b Capacitar
gestores de TI em
boas práticas em
gestão de risco

●

Implantar a Gestão de Riscos de TI

2.a Adotar os
princípios de
governança de risco
e compliance

AÇÕES ESTRATÉGICAS (PETI)

1.c Implantar boas
práticas de gestão

X

1.b Capacitar
colaboradores em
gestão de projetos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(PDI)

PETI
1.a Capacitar
gestores em boas
práticas de gestão
de TI, gestão de
contratos e gestão
orçamentária.

PDI

●
●
●
●

●

Garantir a estrutura funcional de
TI

●

Garantir a infra-estrutura de TI.

●

●

Aprimorar a Gestão de TI

11.a Estruturar o
quadro de
colaboradores de
acordo coma demanda
institucional

●

10.a Implantar a
política de Gestão de
Pessoas

●

9.b Promover a
interação entre campi

●

9.a Confirmar parcerias

●

8.a Implantar canais de
comunicação de
acordo com a Lei de
Acesso a informação

●

7.c Aperfeiçoar as
soluções existentes

7.b Prospectar e
implementar novas
soluções em TI

AÇÕES ESTRATÉGICAS (PETI)

7.a Disponibilizar
Painéis de Indicadores
Organizacionais

X

6.a Gerir e Divulgar os
níveis de atendimento
dos produtos/serviços

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(PDI)

PETI
5.a Implementar plano
de comunicação dos
stakeholders

PDI

Implantar a Gestão de Riscos de TI
Garantir disponibilidade dos serviços de TI
essenciais para a instituição
Aperfeiçoar os fluxos de trabalho

Objetivos DGTI
PDI-IFBA

Aprimorar a comunicação com o usuário
referente a ações de TI

●

Melhorar a qualidade dos produtos e
serviços de TI

●

Prover soluções tecnológicas em TI para a
Instituição
Facilitar o acesso às informações

●

●
●

Intensificar a interação com os campi e
outras instituições

●

Promover o desenvolvimento da equipe
de TI
Garantir a estrutura funcional de TI

●

Garantir a infra-estrutura de TI.

●

●
●

●

●

12.b Implantar novo
datacenter

12.c Modernização e
ampliação do parque
de TI IFBA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(PDI)

PETI
12.a Definir e
implementar política
de descarte de
equipamentos
eletrônicos de acordo
com os princípios de
sustentabilidade
socioambiental

PDI

●

●
●

●

Melhorar a qualidade dos produtos e
serviços de TI

●

●

●

Prover soluções tecnológicas em TI para a
Instituição

●

●

●

●

●

●

X
AÇÕES ESTRATÉGICAS (PETI)

Aprimorar a Gestão de TI
Implantar a Gestão de Riscos de TI
Garantir disponibilidade dos serviços de TI
essenciais para a instituição
Aperfeiçoar os fluxos de trabalho

Objetivos DGTI
PDI-IFBA

Aprimorar a comunicação com o usuário
referente a ações de TI

Facilitar o acesso às informações
Intensificar a interação com os campi e
outras instituições
Promover o desenvolvimento da equipe
de TI
Garantir a estrutura funcional de TI
Garantir a infra-estrutura de TI.

