
Promover a implementação de melhores 
práticas de seleção de cargos públicos.

Formar agentes públicos para atuar de acordo 
com as melhores práticas nacionais e 

internacionais com foco em resultados para a 
sociedade.

Produzir, fomentar e disseminar conhecimentos 
e pesquisas aplicadas ao setor público.

Desenvolver lideranças para a melhoria da 
governança, das políticas públicas e da 

gestão governamental.

Transformar a gestão governamental e as 
políticas públicas de maneira inovadora.

Promover o melhor ambiente de inovação e 
a construção colaborativa de soluções para 

desafios públicos.

Atrair, integrar e desenvolver 
talentos alinhados aos valores 

institucionais.

Aperfeiçoar o modelo de negócios 
para alavancar e diversificar as 

parcerias e as fontes de recursos.

Prover soluções integradas de 
tecnologia da informação e 

comunicação com foco no usuário.

Criar e aperfeiçoar a estrutura 
física e os recursos de ensino -

aprendizagem.

Adotar abordagens metodológicas ativas e 
inovadoras em processo de aprendizagem 

colaborativo, com foco na resolução de 
problemas.

Ampliar e qualificar o quadro de especialistas, 
docentes e facilitadores em consonância com a 

proposta pedagógica da escola.

MAPA ESTRATÉGICO 2019 - 2022

FOCO 
NAS PESSOAS

APRENDIZAGEM 
COM 

PROTAGONISMO

INOVAÇÃO COM 
IMPACTO

INTEGRAÇÃO COM 
DIVERSIDADE

FLEXIBILIDADE 
COM INTEGRIDADE

COMPROMISSO COM 
O CONHECIMENTO, 

A CIÊNCIA E A 
SOCIEDADE

Formar e desenvolver agentes públicos capazes 
de inovar, alcançar resultados e servir à 

sociedade.

Gerir a informação e o conhecimento de forma 
estratégica.

Comunicar aos diversos públicos, com as 
melhores estratégias e ferramentas, quem 
somos e o que fazemos, potencializando o 

alcance de nossas ações.

CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO MODELO PEDAGÓGICO GOVERNANÇA

ARTICULAÇÃO

Aperfeiçoar a gestão estratégica para a melhoria 
do desempenho institucional, com eficiência, 

processos, metas e indicadores claros.

Conectar pessoas, ideias e organizações 
locais, nacionais e internacionais, fortalecendo 

redes e parcerias.

Ser o ambiente onde o setor público se transforma 
em competência, conhecimento, inovação, atitude, 

resultado e valor.

VALORES MISSÃO VISÃO

PROCESSOS INTERNOS

RESULTADOS E GOVERNO

PESSOAS E RECURSOS


