MAPA ESTRATÉGICO
2019-2023
Escola de Saúde
Pública do Ceará

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Qualiﬁcar a força de trabalho e fortalecer o
sistema de saúde por meio da educação,
inteligência, ciência, pesquisa e inovação para
o bem-estar e a felicidade das pessoas.

Até 2026, ser referência nacional em
educação para qualiﬁcação da força de
trabalho, inteligência, ciência, pesquisa e
inovação para eﬁciência do sistema de
saúde centrado no cidadão.

Empatia, Democracia, Ciência e Inovação, Inclusão,
Colaboração em rede, Equidade, Diversidade,
Acessibilidade, Transparência, Humanização, Uso
da Inteligência em Saúde, Pensamento Global,
Sustentabilidade, Valorização das Pessoas e
Transversalidade.

(ESP)

GOVERNANÇA E GESTÃO

G1

RESULTADOS PARA A
SOCIEDADE E CLIENTES

Reestruturar a ESP e
implementar novo
modelo de governança

R1
Consolidar redes
colaborativas de
conhecimento e
inovação

G2

R2
R3
R4

P1
P2

Fomentar a produção e
disseminação do
conhecimento cientíﬁco
em saúde
Implementar programas
de extensão para
promoção e cuidado em
saúde

P3

Consolidar o sistema de
educação permanente e
proﬁssional em saúde

Fortalecer e diversiﬁcar
as estratégias e canais
de comunicação

Prover soluções digitais
em saúde para facilitar o
acesso rápido e a
conveniência aos
usuários

Disponibilizar
diagnósticos e análises
situacionais em saúde

A1

Implantar a política de
gestão de pessoas e
gestão do conhecimento

A2

Prover soluções
tecnológicas em saúde
por meio de Startups e
outras parcerias

A3

Potencializar a
ambiência permanente
para inovação aberta

A4

Consolidar o sistema de
avaliação por
competência dos
proﬁssionais de saúde

A5

Ampliar e fortalecer a
interação de parcerias
para desenvolvimento
de programas e projetos
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G5

Consolidar Imagem
Institucional como
Instituição Cientíﬁca,
Tecnológica e de Inovação
(ICT)
s

G4

Aprimorar o modelo de
Gestão para Resultados
com transparência e
integridade

In

G3

Fortalecer as relações
político-institucionais
no âmbito regional,
nacional e internacional

Promover o diagnóstico,
avaliação e a qualiﬁcação
da força de trabalho em
saúde por meio de uma
rede integrada de
conhecimento

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

TECNOLOGIA E PROCESSOS

SECRETARIA DA SA ÚDE

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

S1

S2

Ampliar ações destinadas à
captação de recursos para
administração, manutenção
e desenvolvimento da
ESP/CE

Garantir a eﬁciência do
uso racional dos
recursos

