Missão e Visão - Institutos Federais Por Estado

Estado

Acre
http://www.ifac.edu.br/

Alagoas
www.ifal.edu.br

Amapá
www.ifap.edu.br

Amazonas
www.ifam.edu.br

Missão
Promover, mediante ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, uma educação de
qualidade social, contribuindo para o crescimento socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva
do desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e o setor produtivo.

Visão
Ser uma Instituição de referência nacional em formação humanística,
profissional e tecnológica que promove educação, ciência e tecnologia de
forma sustentável e sempre em benefício da sociedade.

Promover educação de qualidade social, pública e gratuita,fundamentada no princípio da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o mundo do trabalho e contribuir para o
desenvolvimento sustentável.

Consolidar-se como uma instituição de referência nacional em educação
profissional, científica e tecnológica, pautada na cultura e na inovação, em
consonância com a sociedade.

“Contribuir com o desenvolvimento do Estado do Amapá mediante a
formação e qualificação de “Contribuir com o desenvolvimento do Estado
Oferecer de forma gratuita educação profissional, superior e pós-graduação, articulada com a pesquisa graduação, do Amapá mediante a formação e qualificação de docentes e profissionais
articulada com a pesquisa aplicada e a extensão com substrato em um currículo que agregue a formação
nos níveis básico, técnico e tecnológico, atuando nos diversos setores do
acadêmica à preparação para o trabalho e ao exercício da cidadania, através de conhecimentos, princípios,
processo produtivos, sociais e culturais da região, consolidando para os
valores e práticas democráticas que potencializem a ação humana em busca de uma sociedade mais justa e
próximos 10 anos, o IFAP como centro de referência na educação
digna, contribuindo para o desenvolvimento sócio econômico do país.
profissional e tecnológica do Amapá”.

Promover com excelência educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento da Amazônia.

Consolidar-se como referência nacional em educação, ciência e tecnologia
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Estado

Missão

“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade
socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país”.
Bahia
www.ifbaiano.edu.br/portal/

Visão

Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de qualidade
de ensino no País, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico,
ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas
físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na
pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica.
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Ceará
www.ifce.edu.br

Missão

Visão

Produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos na busca de participar integralmente da Tornar-se padrão de excelência no ensino, pesquisa e extensão na área
formação do cidadão, tornando-a mais completa, visando sua total inserção social, política, cultural e ética.
de Ciência e Tecnologia.
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Distrito Federal
www.ifb.edu.br

Missão

Visão

Oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, por meio da inovação,
produção e difusão de conhecimentos, contribuindo para a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável,
comprometidos com a dignidade humana e a justiça social.

Até 2018, consolidar-se no Distrito Federal como instituição pública de
Educação Profissional e Tecnológica de qualidade inclusiva e
emancipatória, articulada em rede e com a comunidade.
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Espírito Santo
www.ifes.edu.br/

Missão

Visão

“Promover educação profissional, científica e tecnológica de excelência, por meio do
ensino, pesquisa e extensão, com foco no desenvolvimento humano sustentável.”

(ausente)
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Missão

Visão

Goiás
www.ifg.edu.br

Não consta no PDI

Não consta no PDI
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Maranhão
www.ifma.edu.br

Mato Grosso
www.ifmt.edu.br

Mato Grosso do Sul
www.ifms.edu.br

Minas Gerais
www.ifnmg.edu.br

Missão
Visão
Promover ensino, pesquisa, inovação e extensão, visando formar cidadãos críticos, éticos, responsáveis, com uma
visão holística e empreendedora, capazes de desenvolver ações sustentáveis de forma a atender às necessidades
da sociedade.
(não encontrada)

Proporcionar a formação científica, tecnológica e humanística nos vários níveis e modalidades de ensino, pesquisa
e extensão, de forma plural, inclusiva e democrática, pautada no desenvolvimento socioeconômico local, regional e “Ser reconhecida, até 2019, como uma instituição de excelência na oferta
nacional, preparando o educando para o exercício da profissão e da cidadania com responsabilidade ambiental.
de educação profissional e tecnológica".

Promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do
conhecimento técnico e tecnológico, formando profissional humanista e inovador, com vistas a induzir o
desenvolvimento econômico e social local, regional e nacional.

Ser reconhecido como uma instituição de ensino de excelência, sendo
referência em educação, ciência e tecnologia no Estado de Mato Grosso
do Sul.

Produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico, para a formação cidadã, por meio do
Manter e ampliar o reconhecimento como instituição de excelência em
ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o progresso sócio econômico local, regional e nacional, na educação profissional, científica e tecnológica na sua área de
perspectiva do desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do setor produtivo. abrangência.
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Pará
www.ifpa.edu.br

Paraíba
http://www.ifpb.edu.br/

Paraná
www.ifpr.edu.br

Pernambuco (IFPE)
http://www.ifpe.edu.br/

Missão

Visão
Ser uma instituição de excelência no ensino, pesquisa, extensão e
Promover a educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades por meio do ensino, pesquisa e inovação tecnológica, garantindo a integração e diversidade dos saberes
extensão, para o desenvolvimento regional sustentável, valorizando a diversidade e a integração dos saberes.
e a inclusão dos cidadãos no mundo do trabalho.

Preparar profissionais cidadãos com sólida formação humanística e tecnológica para atuarem no mundo do
trabalho e na construção de uma sociedade sustentável, justa e solidária, integrando o ensino, a pesquisa e a
extensão.

(ausente)

“Promover a educação profissional e tecnológica, pública, de qualidade, socialmente referenciada, por meio do
ensino, pesquisa e extensão, visando à formação de cidadãos
críticos, autônomos e empreendedores, comprometidos com a sustentabilidade.”

“Ser referência em educação profissional, tecnológica e científica,
reconhecida pelo compromisso com a transformação social.”

Promover a educação profissional, científica e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, com base no
princípio da indissociabilidade das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, comprometida com uma prática cidadã Ser uma Instituição de referência nacional em formação profissional que
e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da
promove educação, ciência e tecnologia de forma sustentável e sempre
sociedade.
em benefício da sociedade.

Ofertar a educação científica e tecnológica em todos os níveis e modalidades do ensino, com base nos princípios
produtivos e investigativos, buscando tornar-se um Centro de Excelência, pela indissociabilidade do ensino,
pesquisa e extensão, disponibilizando cidadãos qualificados e críticos para o ingresso e permanência nos diversos
setores da economia, dando sustentabilidade aos arranjos produtivos, sociais e culturais regionais, com a inclusão
Pernambuco (IFSERTÃO-PE) social e a preservação ambiental.
http://www.ifsertao-pe.edu.br/

Piauí
www.ifpi.edu.br

- Integração sistêmica entre todos os níveis de ensino e que a melhoria da
educação deve passar por um processo continuado de formação e
qualificação de seus profissionais;
- O desenvolvimento sócio-econômico e cultural como função da elevação
do fazer tecnológico dos seus arranjos, da preservação ambiental e
inclusão social.'

A partir de suas finalidades, a Missão do IFPI é promover uma educação de excelência, direcionada às demandas
sociais, destacando-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados
de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o
(ausente)
desenvolvimento sustentável.
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Estado

Rio de Janeiro
www.ifrj.edu.br/

Rio Grande do Norte
www.ifrn.edu.br

Rio Grande do Sul
www.ifsul.edu.br/

Rondônia
www.ifro.edu.br/
Roraima
www.ifrr.edu.br

Missão

Visão

PROMOVER A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA, POR MEIO DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE
QUALIDADE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS NOS CAMPOS EDUCACIONAL,
CIENTÍFICO,TECNOLÓGICO, AMBIENTAL, ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL.

O IFRJ, ATÉ 2013, SE CONSOLIDARÁ COMO INSTITUIÇÃO DE
REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA, INTEGRANDO AS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO, COM ÊNFASE NA DISSEMINAÇÃO DA CULTURA
INOVADORA E EM CONSONÂNCIA COM AS DEMANDAS DA
SOCIEDADE.

Promover a educação científico-tecnológico-humanística visando à formação integral do profissional-cidadão
crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as transformações sociais,
políticas e culturais e em condições de atuar no mundo do trabalho na perspectiva da edificação de uma
sociedade mais justa e igualitária, através da formação inicial e continuada de trabalhadores; da educação
profissional técnica de nível médio; da educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação; e da
formação de professores fundamentadas na construção, reconstrução e transmissão do conhecimento.

(ausente)

Promover a educação profissional e tecnológica gratuita e de excelência, em todos os níveis, através da
articulação entre ensino, pesquisa e extensão, para formação humanista, crítica e competente de cidadãos,
capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.

Ser uma instituição de referência regional em educação, ciência e
tecnologia buscando a formação de profissionais-cidadãos
comprometidos com o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Promover educação científica e tecnológica de excelência, por meio das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, para a formação de cidadãos comprometidos com a sustentabilidade da sociedade.

Consolidar-se como uma instituição de educação científica, profissional e
tecnológica no âmbito regional, nacional e internacional.

(site fora do ar)

(site fora do ar)
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Estado
Santa Catarina

Missão

Visão

"Ser referência em educação, ciência e tecnologia na formação de
“Contribuir para o desenvolvimento socioambiental, econômico e cultural, ofertando uma educação de excelência, profissionais-cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da
sociedade".
IFC - Blumenau pública e gratuita, com ações de ensino, pesquisa e extensão”.
www.ifc.edu.br
"Ser instituição de excelência na educação profissional, científica e
"Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando,
tecnológica, fundamentada na gestão participativa e na indissociabilidade
IFSC - Florianópolis difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural". entre ensino, pesquisa e extensão".
www.ifsc.edu.br

São Paulo
www.ifsp.edu.br

Sergipe
www.ifs.edu.br

“Construir uma práxis educativa que contribua para a inserção social, à formação integradora e à produção do
conhecimento”.

(ausente)

Promover a educação profissional, científica e tecnológica de qualidade, em diferentes níveis e modalidades,
através da articulação entre ensino, extensão, pesquisa e inovação para formação integral dos cidadãos capazes
de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Ser uma instituição de educação profissional científica e tecnológica de
qualidade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e
cultural.
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Tocantins
www.ifto.edu.br

Missão

Visão
Ser referência no ensino, pesquisa e extensão, com ênfase na inovação
Proporcionar desenvolvimento educacional, científico e tecnológico no Estado do Tocantins por meio da formação tecnológica de produtos e serviços, proporcionando o desenvolvimento
pessoal e qualificação profissional.
regional sustentável.

