
1

Carta de
Serviços



2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Jair Messias Bolsonaro 

MINISTRO DA EDUCAÇÃO 
Victor Godoy Veiga

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Tomás Dias Sant’ana



3

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

REITOR
Carlos Guedes de Lacerda 

PRÓ-REITORA DE ENSINO 
Maria Cledilma Ferreira da Silva Costa 

PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 
Eunice Palmeira da Silva 

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO 
Elisabete Duarte de Oliveira 

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO 
Heverton Lima de Andrade 

PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Edja Laurindo de Lima 

DIRETORES GERAIS DOS CAMPI

CAMPUS ARAPIRACA 
Fábio Ribeiro 

CAMPUS AVANÇADO BENEDITO BENTES 
Alexandre Bonfim Barros 

CAMPUS BATALHA 
Marcos Henrique Lucena Serafim 

CAMPUS CORURIPE 
José Roberto Alves Araújo 

CAMPUS MACEIÓ 
Damião Augusto de Farias Santos 

CAMPUS MARAGOGI 
Sandra Maria Patriota Ferraz 

CAMPUS MARECHAL DEODORO 
Éder Júnior Cruz de Souza 

CAMPUS MURICI 
Rodrigo Oliveira Ferreira da Silva 

CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
Roberto Fernandes da Conceição 



4

CAMPUS PENEDO 
Felipe Thiago Caldeira de Souza 

CAMPUS PIRANHAS 
Antônio Iatanilton Damasceno de França 

CAMPUS RIO LARGO 
Edel Alexandre Silva Pontes 

CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 
Gilberto da Cruz Gouveia Neto 

CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 
Talita Maria Gomes de Morais 

CAMPUS SATUBA 
Valdemir Lino Chaves Filho 

CAMPUS VIÇOSA 
Valdomiro Odilon Pereira 

Equipe Técnica Responsável pela elaboração da Carta

Ouvidora do IFAL:
Nise Farias Braga

Programador(a) Visual:
Jonatas Rocha Cruz



5

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO………………………………………………………………………..................………6

2. PERFIL INSTITUCIONAL………………………………………………………..............……………...8

3. FINALIDADES…………………………………………………………………….................…………….10

4. AÇÕES…………………………………………………………………………...................……………….11

5. ESTRUTURA E CONTATOS……………………………………………...............……………………12

6. COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO………………………………............………………………..18

7. CURSOS OFERTADOS……………………………………………….................………………………21

8. FORMAS DE INGRESSO………………………………………................…………………………….27

9. RESERVA DE VAGAS (POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS)………………........………...28

10. CONCURSOS E SELEÇÕES...…………………………………………………................………….32

11. SERVIÇOS OFERTADOS…………………………………………………................………………..33
 11.1 PRÓ-REITORIA DE ENSINO…………………………………….................................……………...33
 11.2 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO…………………………………………...............................………41
 11.3 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO….................…….44

12. SOBRE O ATENDIMENTO………………………………………………………….............……….48 
  12.1 TRATAMENTO A SER DISPENSADO AO USUÁRIO NO ATENDIMENTO...............48
 12.2 INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO,  

LIMPEZA E CONFORTO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO…...................................48
            
ANEXO…………………………………………………………………………………...................………….49



6

 A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), no Programa Nacional de Gestão Pública e Desburoc-

ratização – GESPÚBLICA, pelo Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, e tem por 

objetivo informar ao cidadão os serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas 

de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de 

atendimento ao público.

 Segundo o Guia Metodológico da Carta de Serviços ao Cidadão, elaborado pela 

Secretaria da Gestão Pública, as finalidades da referida Carta são:

 a) Estabelecer compromissos públicos com padrões de qualidade na realização 

de atividades públicas, especialmente de prestação dos serviços e atendimento ao ci-

dadão e ao mercado;

 b) Estimular o controle social mediante a adoção de mecanismos que possibili-

tem a manifestação e a participação efetiva dos usuários na definição e avaliação de 

padrões de atendimento dos serviços públicos;

 c) Garantir o direito do cidadão de receber serviços em conformidade com pa-

drões de qualidade estabelecidos na Carta, a partir de métodos de aferição direta das 

expectativas sociais;

 d) Propiciar a avaliação contínua da gestão e o monitoramento interno e externo 

do desempenho institucional mediante a utilização de indicadores;

 e) Divulgar amplamente os serviços prestados pelos órgãos e entidades públicas 

com os seus compromissos de atendimento para que sejam conhecidos pela socie-

dade;

 f) Fortalecer a confiança e a credibilidade da sociedade na administração pública, 

relativamente à sua competência de bem atender às necessidades fundamentais orde-

nadas na Constituição Federal.

  O objetivo dessa Carta é informar ao cidadão sobre os serviços prestados pelo 

Instituto Federal de Alagoas (IFAL), sobre as formas de acesso a esses serviços e tam-

bém os canais de comunicação deste Instituto, conforme exigido no Decreto no 6.932, 

de11 de agosto de 2009.

 De acordo com o Guia de Edição de Serviços do Gov.br, cinco características 

definem o que é um serviço: interação, personalização, suficiência, processo padrão 

e prestado para usuário externo ao órgão. No tocante a esta última característica, no 

1. Apresentação
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caso específico das instituições de ensino, compreendeu-se que, além dos funcionários 

e servidores, o corpo discente também compõe a comunidade interna da instituição, 

no caso a comunidade acadêmica.

 A partir desse entendimento, considerou-se que os serviços voltados para os 

estudantes já matriculados – como solicitar auxílio-moradia, assistência estudantil, 

declaração de matrícula ou de frequência – não se enquadram no conceito de serviço.

 

 Já os serviços prestados para quem não compõe a comunidade acadêmica, como 

a participação em processos seletivos, matrícula (para ingressante) e solicitação de di-

ploma (pode ser solicitado por quem já é egresso), cumprem claramente os critérios 

estabelecidos pelo Governo Federal. 

 

 Esse entendimento promoveu uma padronização mínima das cartas de serviços 

das instituições da Rede Federal e facilitou o entendimento do público que busca as in-

formações no Gov.br, evidenciando os serviços comuns às diversas instituições, ainda 

que possam contar atualmente com diferentes canais e fluxos para sua prestação.
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 A história do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), da sua origem aos dias atuais, é 

singular no cenário das instituições educacionais alagoanas. Essa história se inicia em 

1909, com o ensino de ofícios elementares a alunos da classe econômica menos fa-

vorecida e, ao longo de um século, consolida-se, acentuando a importância desta Insti-

tuição no Estado de Alagoas, principalmente nas regiões marcadas por baixos índices 

de desenvolvimento.

 A instituição é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e possui autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. A sua criação se deu por meio 

de uma particular integração entre duas autarquias, hoje extintas: o Centro Federal de 

Educação Tecnológica (CEFET) e a Escola Agrotécnica Federal de Satuba (EAFS).

 O IFAL, presente em diversas regiões de Alagoas, oferta cursos técnicos e superi-

ores nas modalidades presencial e a distância, através de 16 campi: Maceió (com duas 

unidades), Satuba, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios, Rio Largo, Murici, Viçosa, 

Penedo, Coruripe, São Miguel dos Campos, Arapiraca, Maragogi, Santana do Ipanema, 

Batalha e Piranhas, oferecendo educação profissional e tecnológica, do nível médio à 

pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância, além de cursos de formação 

inicial e continuada, visando ao desenvolvimento integral do ser e à inovação tecnológi-

ca aplicada às necessidades da sociedade, diferenciando-se também pela qualificação 

dos servidores, políticas de assistência estudantil e incentivo à pesquisa e à extensão.

2. Perfil Institucional

Localização dos Campi do IFAL. Fonte: PDI 2019-2023.
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Missão

 Promover educação de qualidade social, pública e gratuita, fundamentada no 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a fim de formar ci-

dadãos críticos para o mundo do trabalho e contribuir para o desenvolvimento sus-

tentável.

Visão

 Ser uma instituição de referência nacional em educação profissional, científica e 

tecnológica, promovendo a transformação social nas regiões de sua atuação.

Valores
-Ética;

-Transparência;

-Inovação; 

-Responsabilidade Social; 

-Compromisso institucional; 

-Gestão participativa e democrática; 

-Excelência; 

-Sustentabilidade; 

-Respeito à diversidade; 

-Inclusão social.
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 Em conformidade com o disposto no Art. 6º da Lei nº 11.892, de 29 de Dezembro 
de 2008, o Ifal possui as seguintes finalidades e características:

  I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e mo-
dalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos 
diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 
regional e nacional;

 II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 
sociais e peculiaridades regionais;

 III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pes-
soal e os recursos de gestão;

 IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 
dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapea-
mento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito 
de atuação do Instituto Federal;

 V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em ge-
ral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 
crítico, voltado à investigação empírica;

 VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciên-
cias nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 
pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;

 VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;

 VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreende-
dorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;

 IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

3. Finalidades
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 O Ifal, presente em diversas regiões de Alagoas, oferece educação profissional e 

tecnológica, do nível médio à pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância, 

além de cursos de formação inicial e continuada, visando ao desenvolvimento integral 

do ser e à inovação tecnológica aplicada às necessidades da sociedade, diferencian-

do-se também pela qualificação dos servidores, políticas de assistência estudantil e 

incentivo à pesquisa e à extensão.

O Ifal tem como objetivos:

 

 -Ministrar cursos técnicos de nível médio para os concluintes do ensino funda-

mental e para o público da educação de jovens e adultos;

 -Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando 

a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 

todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;

 - Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tec-

nológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

 -Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades 

da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conheci-

mentos científicos e tecnológicos;

 -Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e ren-

da e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico 

local e regional;

 -Ministrar em nível de educação superior cursos de tecnologia; cursos de licen-

ciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na for-

mação de professores para a educação básica e para a educação profissional; cursos 

de bacharelado e engenharia; cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento 

e especialização; cursos de pós-graduação strictu sensu de mestrado e doutorado.

4. Ações
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5.1 Reitoria

Rua Odilon Vasconcelos, 103, Jatiúca – Maceió/AL, CEP: 57035-660
(82) 3194-1150 ou 3194-1128     De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
https://www2.ifal.edu.br/ 

Reitor: 
Carlos Guedes de Lacerda

Gabinete:
Chefe de Gabinete: Zoroastro Pereira de Araújo Neto
(82) 3194-1195
gabinete.reitoria@ifal.edu.br

Assessoria Executiva:
Assessor Executivo: Wellington Spencer Peixoto
(82) 3194-1185
assessoria.executiva@ifal.edu.br 

Auditoria Interna:
Auditora: Marília Cristyne S. G. B. Matsumoto
(82) 3194-1190
audint@ifal.edu.br 

Corregedoria:
Corregedor: Mauro Henrique Neves Sales 
(82) 3194-1101
corregedoria@ifal.edu.br 

Ouvidoria:
Ouvidora: Nise Farias Braga 
(82) 3194-1145
ouvidoria@ifal.edu.br

Comunicação e Eventos:
Chefe do Departamento: Melissa Rossana de Oliveira Menezes
(82) 3194-1199
comunicacao@ifal.edu.br  

Procuradoria Educacional Institucional:
Chefe do Departamento: Carlos Fabiano da Silva
(82) 3194-1368
pei.reitoria@ifal.edu.br  

Pró-Reitoria de Ensino:
Pró-Reitora: Maria Cledilma Ferreira da Silva Costa 
(82) 3194-1170 ou 3194-1197 
proen@ifal.edu.br

5. Estrutura e Contatos



13

Pró-Reitoria de Administração:
Pró-Reitor: Heverton Lima de Andrade 
(82) 3194-1188 
proad@ifal.edu.br 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional:
Pró-Reitora: Edja Laurindo de Lima 
(82) 3194-1171
prdi@ifal.edu.br 

Pró-Reitoria de Extensão:
Pró-Reitor: Elisabete Duarte de Oliveira
(82) 3194-1179
proex@ifal.edu.br 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação:
Pró-Reitora: Eunice Palmeira da Silva 
(82) 3194-1178
prppi@ifal.edu.br 

Diretoria de Gestão de Pessoas:
Diretora: Adriana Paula Nogueira dos Santos Lopes 
(82) 3194-1165 ou 3194-1104 ou 3194-1147
dgp@ifal.edu.br 

5.2 Campus Arapiraca:

Rodovia AL-110, nº 359 – Bairro Deputado Nezinho, Arapiraca, CEP: 57317-291
(82) 2126-6200
https://www2.ifal.edu.br/campus/arapiraca  
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e sábado das 7h às 17h
campus.arapiraca@ifal.edu.br 

Diretor Geral: Fábio Ribeiro

5.3 Campus Batalha:

Polo Tecnológico Agroalimentar de Batalha. Av. Governador Afrânio Lages, s/n, Centro 
– Batalha/AL, CEP: 57420-000 
(82) 2126-6220
https://www2.ifal.edu.br/campus/batalha   
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
dg.batalha@ifal.edu.br

Diretor Geral: Marcos Henrique Lucena Serafim 
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5.4 Campus Benedito Bentes:

Avenida Benedito Bentes, S/Nº, Conjunto Benedito Bentes II, Maceió-AL. CEP:57084-
649. 
(82) 2126-6230
https://www2.ifal.edu.br/campus/benedito 
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h
adm.beneditobentes@ifal.edu.br

Diretor Geral: Alexandre Bomfim Barros

5.5 Campus Coruripe:

Rodovia Engenheiro Guttemberg Brêda Neto - Alto do km 82 - AL 101 Sul - Alto do Cru-
zeiro, Coruripe/AL, CEP: 57230-000
(82) 2126-6240
https://www2.ifal.edu.br/campus/coruripe 
De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h e sábado das 7h às 12h
dg.coruripe@ifal.edu.br 

Diretor Geral: José Roberto Alves Araújo 

5.6 Campus Maceió:

Av. do Ferroviário (esquina com a Rua Barão de Atalaia), 530, Centro – Maceió/AL, CEP: 
57.020-600
(82) 2126-7000 ou 2126-7050
https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio 
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h20
gabinete.maceio@ifal.edu.br e dg.maceio@ifal.edu.br

Diretor Geral: Damião Augusto de Farias Santos 

5.7 Campus Maragogi:

Rodovia AL 101 Norte, Km 139, Peroba – Maragogi/AL, CEP: 57955-000
(82) 2126-6270
https://www2.ifal.edu.br/campus/maragogi 
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
dg.maragogi@ifal.edu.br 

Diretora Geral: Sandra Maria Patriota Ferraz
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5.8 Campus Marechal Deodoro:

Rua Lourival Alfredo, 176, Poeira - Marechal Deodoro/AL, CEP: 57160-000 
(82) 2126-6300
https://www2.ifal.edu.br/campus/marechal 
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e sábado das 7h às 12h
 gabinete.marechal@ifal.edu.br ou dg.marechal@ifal.edu.br 

Diretor Geral: Eder Júnior Cruz Souza 

5.9 Campus Murici:

Loteamento Prefeito Pedro Tenório Raposo, BR 104, Km 57, S/N, na cidade de Murici, 
do Estado de Alagoas, CEP 57.820-000
(82) 2126-6340
https://www2.ifal.edu.br/campus/murici 
De segunda a sexta das 7h às 22h e sábado das 7h às 19h
 dg.murici@ifal.edu.br

Diretor Geral: Rodrigo Oliveira Ferreira da Silva 

5.10 Campus Palmeira dos Índios:

Av. Alagoas, S/N, Palmeira de Fora, Palmeira dos Índios/AL, CEP: 57608-180
(82) 2126-6360
https://www2.ifal.edu.br/campus/palmeira 
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h40 
dg.palmeira@ifal.edu.br 

Diretor Geral: Roberto Fernandes da Conceição

5.11 Campus Penedo:

 Rodovia Joaquim Gonçalves, S/N, Loteamento São José, Bairro Dom Constantino, CEP 
57200-000
(82) 2126-6400
https://www2.ifal.edu.br/campus/penedo 
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h20 e sábado das 7h às 12h
dg.penedo@ifal.edu.br 

Diretor Geral: Felipe Thiago Caldeira de Souza 
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5.12 Campus Piranhas:

Av. Sergipe, nº 1, Bairro Xingó - Piranhas/AL, CEP: 57460-000 
(82) 2126-6430
https://www2.ifal.edu.br/campus/piranhas   
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h30 e sábado das 7h às 13h
dg.piranhas@ifal.edu.br 

Diretor Geral: Antônio Iatanilton Damasceno de França 

5.13 Campus Rio Largo:

BR 104, Km 91, Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, Tabuleiro do Pinto, Rio 
Largo/AL, CEP: 57100-971
(82) 2126-6293
https://www2.ifal.edu.br/campus/riolargo 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 19h
gabinete.riolargo@ifal.edu.br

Diretor Geral: Edel Alexandre Silva Pontes 

5.14 Campus Santana do Ipanema

Rodovia AL 130, Km 4, nº 1609, Domingos Acácio, Santana do Ipanema/AL, CEP: 
57500-000 
(82) 2126-6470
https://www2.ifal.edu.br/campus/santana 
De segunda a sexta, das 7h às 19h
dg.santana@ifal.edu.br

Diretor Geral: Gilberto da Cruz Gouveia Neto 

5.15 Campus São Miguel dos Campos

Avenida Projetada 01, nº 41, Quadra B6, Hélio Jatobá III – São Miguel dos Campos/
AL.CEP: 57246-615
(82) 2126-6586
https://www2.ifal.edu.br/campus/saomiguel 
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e sábado das 7h às 17h
dg.saomiguel@ifal.edu.br 

Diretora Geral: Talita Maria Gomes de Morais 
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5.16 Campus Satuba

Rua 17 de Agosto, S/N , Centro, Satuba/AL, CEP: 57120-000 
(82) 2126-6500
https://www2.ifal.edu.br/campus/satuba 
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e sábado das 7h às 17h
gabinete.satuba@ifal.edu.br 

Diretor Geral: Valdemir Lino Chaves Filho

5.17 Campus Viçosa

Rua Mota Lima, 35, Centro, Viçosa – AL. CEP: 57700-000 
(82) 2126-6490
https://www2.ifal.edu.br/campus/vicosa 
De segunda a sexta das 7h às 19h
dg.vicosa@ifal.edu.br ou gabinete.vicosa@ifal.edu.br

Diretor Geral: Valdomiro Odilon Pereira 

 Para mais informações sobre a estrutura organizacional basta acessar o site do 

Instituto no item Institucional do menu “Acesso à Informação” e acessar o subitem 

“Estrutura Organizacional (organogramas)” ou utilizar o link a seguir: https://www2.ifal.

edu.br/o-ifal/institucional/estrutura-organizacional.

 E para visualizar o contato dos demais setores, bem como o nome do(a) re-

sponsável, acesse o subitem “Quem é quem, contatos e currículos” do item Institucio-

nal situado no menu “Acesso à Informação” ou através do link https://www2.ifal.edu.

br/o-ifal/institucional/quem-e-quem.



18

Campus Palmeira dos Índios: 
     /IFALPalmeira
     @ifalcampuspalmeira

Campus Penedo: 
     /ifalpenedo
     @ifalpenedo

Campus Piranhas: 
     /IfalCampusPiranhas
     @ifal.piranhas

Campus Rio Largo: 
     /campusriolargoifal
     @ifalriolargo

Campus Santana do Ipanema: 
      /ifalsantana
      @ifalsantana

Campus São Miguel dos Campos: 
     /IfalSaoMiguel
     @ifalcampussaomiguel

Campus Satuba: 
      /oficial.ifalsatuba
      @ifalsatuba

Campus Viçosa: 
      /ifalvicosacampus
      @ifalvicosa

6.1 Mídias sociais

 O Ifal utiliza o Facebook, Instagram, Twitter e YouTube como mídias sociais para 

interagir com seu público. Assim como no site do Instituto, esses meios de comuni-

cação são utilizados para fazer postagens com informações sobre diversas atividades 

do órgão e, além disso, permite que o Ifal responda a interações e questionamentos 

dos usuários.

Reitoria: 
     /ifal.oficial
     @ifal.oficial
     @ifal_oficial
     Ifal

Campus Arapiraca: 
     /IfalcampusArapiraca
     @ifalcampusarapiraca

Campus Batalha: 
     /ifalbatalha
     @ifalbatalha

Campus Benedito Bentes: 
     /ifal.campusbeneditobentes
     @ifal.beneditobentes

Campus Coruripe: 
     /ifalcoruripe
     @ifal.coruripe

Campus Maceió: 
     /ifalcampusmaceio
     @ifal.maceio

Campus Maragogi: 
     /Ifalmaragogioficial
     @ifalmaragogi

Campus Marechal Deodoro: 
     /ifalMD
     @ifalmarechal

Campus Murici: 
     /ifalcampusmurici
     @ifal_campusmurici

6. Comunicação com o público
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6.2 Ouvidoria:

 Para garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar manifestações perante      

a administração pública acerca da prestação dos serviços oferecidos pelo Ifal. As ma-

nifestações serão dirigidas à Ouvidoria do órgão.

 A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e o Instituto Federal de 

Alagoas, pois é responsável pelo recebimento e tratamento das reclamações, solici-

tações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações de desburocratização, relativos aos 

serviços públicos prestados no âmbito do Instituto, com vistas ao aprimoramento da 

gestão pública. 

 

-E-mail: ouvidoria@ifal.edu.br

-Telefone/WhatsApp: (82) 3194-1145

-Site na internet: https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/ouvidoria 

-Canal de atendimento eletrônico Fala.BR: https://falabr.cgu.gov.br

-Atendimento ao público: Para atendimento presencial na Ouvidoria é necessário um 

agendamento prévio através de mensagem no Whatsapp ou pelo e-mail.

6.3 Demais canais de comunicação:

Serviço de Informação ao Cidadão: O Serviço de Infor-

mação ao Cidadão – SIC é o setor responsável pelo recebimen-

to e tratamento dos pedidos de acesso à informação no âmbito do Ifal. 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode solicitar informações públicas produzidas ou 

sob guarda do Instituto Federal de Alagoas, desde que não se enquadre nas exceções 

previstas na Lei de Acesso à Informação ou que não possua sigilo determinado em 

legislação específica.

-E-mail: ouvidoria@ifal.edu.br

-Telefone: (82) 3194-1145

-Site na internet: https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/servico-informacao-ci-

dadao-sic 

-Canal de atendimento eletrônico Fala.BR: https://falabr.cgu.gov.br
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 Conselho de Usuários: Os Conselhos de Usuários de Serviços públicos são uma 

nova forma de participação direta da sociedade na avaliação e melhoria dos serviços 

públicos, que conectarão os usuários aos gestores responsáveis pelo serviço.

 Os conselheiros auxiliarão na melhoria dos serviços prestados de duas formas 

principais: (i) na resposta a consultas formuladas pelo gestor do serviço e pela Ouvi-

doria e (ii) na proposição de ideias para melhorar os serviços, as quais poderão ser 

comentadas e apoiadas pelos demais conselheiros.

 Periodicamente, o órgão prestador de serviços deverá enviar consultas acerca 

dos serviços públicos por ele prestados, por meio de enquetes eletrônicas desenvolvi-

das e geridas na plataforma virtual do Conselho de Usuários de Serviços Públicos. O 

resultado destas enquetes deverá servir de subsídio para a formulação, avaliação e 

reformulação de serviços públicos.

 Além disso, a qualquer momento, os conselheiros poderão inserir ideias de 

aprimoramento de serviços públicos no Fórum de Melhorias de Serviços Públicos, es-

paço aberto para a exposição de propostas que busquem tornar estes serviços cada 

vez mais adequados a realidade dos seus usuários.

Plataforma Virtual do Conselho de Usuários: https://conselhodeusuarios.cgu.gov.br
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 O Instituto Federal de Alagoas é uma instituição de educação profissional e su-

perior. Um complexo de educação que integra pesquisa, ensino e extensão, desde a 

formação básica à pós-graduação, proporcionando, deste modo, uma formação inte-

gral ao cidadão, por intermédio dos cursos de formação inicial, técnicos, superiores de 

tecnologia, bacharelados, de licenciaturas e pós-graduações lato sensu e stricto sensu.

1. Cursos Técnicos:

 1.1 Integrados ao Ensino Médio: O curso técnico integrado ao ensino médio é 

oferecido a quem já concluiu o ensino fundamental e garante tanto a formação técnica 

integrada ao ensino médio. Os cursos estão estruturados em 3 (três) anos e, ao final, 

o estudante receberá o diploma de técnico de nível médio no curso que escolheu. A 

prática profissional faz parte da matriz curricular a ser desenvolvida no decorrer do 

curso, envolvendo atividades tais como pesquisas, projetos, estágios, além de outras 

atividades, correlatas a cada curso, contribuindo, dessa forma, para que a relação te-

oria-prática esteja presente em todo o percurso formativo. Segue abaixo a lista dos 

cursos técnicos integrados ofertados pelo Ifal atualmente, separado por campus:

Campus Arapiraca
-Eletroeletrônica 
-Informática

Campus Batalha 
-Agroindústria 
-Biotecnologia

Campus Coruripe 
-Edificações 
-Mecânica

Campus Maceió 
-Desenvolvimento
de Sistemas 
-Edificações 
-Eletrônica 
-Eletrotécnica 
-Estradas 
-Mecânica 
-Química

Campus Maragogi
-Agroecologia 
-Hospedagem

Campus Marechal
Deodoro 
-Guia de Turismo 
-Meio Ambiente 

Campus Murici 
-Agroecologia 
-Agroindústria

Campus Palmeira dos 
Índios 
-Edificações 
-Eletrotécnica 
-Informática
-Segurança do Trabalho

7. Cursos Ofertados

Campus Penedo 
-Meio Ambiente 
-Química 

Campus Piranhas 
-Agroecologia
-Agroindústria 
-Agropecuária

Campus Santana do
Ipanema
-Administração 
-Agropecuária

Campus Satuba 
-Agroindústria 
-Agropecuária

Campus Viçosa 
-Informática para Internet 
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 1.2 Subsequentes ao Ensino Médio: O curso técnico subsequente é oferecido a 

quem já concluiu o ensino médio e garante a formação técnica profissional. Os cursos 

estão estruturados em até 2 (dois) anos e, ao final, o estudante receberá o diploma de 

técnico no respectivo curso. A prática profissional faz parte da matriz curricular a ser 

desenvolvida no decorrer do curso, envolvendo atividades tais como pesquisas, proje-

tos, estágios, além de outras atividades, correlatas a cada curso, contribuindo, dessa 

forma, para que a relação teoria-prática esteja presente em todo o percurso formativo. 

Segue abaixo a lista dos cursos técnicos subsequentes ofertados pelo Ifal atualmente, 

separado por campus:

Campus Arapiraca 
-Eletroeletrônica 
-Logística

Campus Benedito Bentes 
-Enfermagem 
-Logística

Campus Maceió 
-Eletrotécnica 
-Mecânica 
-Química 
-Segurança do Trabalho

Campus Palmeira dos Índios 
-Segurança do Trabalho

 1.3 Proeja: O Proeja é o Programa Nacional de Integração da Educação Profis-

sional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos, que tem por objetivo 

oferecer oportunidade da conclusão da educação básica, juntamente com a formação 

profissional àqueles que não tiveram acesso ao ensino médio na idade regular.

É oferecido a quem possui, no máximo, o ensino fundamental e tem idade igual ou 

superior a 18 (dezoito) anos. Segue abaixo a lista dos cursos técnicos Proeja ofertados 

pelo Ifal atualmente, separado por campus:

Campus Penedo 
-Química

Campus Rio Largo 
-Informática para Internet

Campus Santana do Ipanema 
-Agropecuária

Campus São Miguel dos Campos 
-Segurança do Trabalho

Campus Satuba 
-Agropecuária

Campus Viçosa 
-Administração 

Campus Maceió 
Artesanato

Campus Marechal Deodoro 
Cozinha 
Hospedagem

Campus Piranhas 
Alimentos

Campus Satuba 
Informática - EJA/FIC  
Processamento de Alimentos - EJA/FIC 

Campus Murici
Alimentos
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 2. Cursos Superiores: Promove a formação de profissionais em nível superior, 

que recebem formação direcionada a atender os segmentos atuais e emergentes em 

atividades da educação básica, industriais e prestação de serviços, tendo em vista a 

constante evolução tecnológica.

 2.1 Bacharelados:

Campus Arapiraca 
-Sistemas de Informação

Campus Maceió 
-Engenharia Civil
-Sistemas de Informação

Campus Palmeira dos Índios 
-Engenharia Civil 
-Engenharia Elétrica

Campus Penedo
-Química Industrial

Campus Piranhas
-Engenharia Agronômica

2.2 Licenciaturas:

Campus Arapiraca 
-Letras-Português

Campus Maceió 
-Ciências Biológicas 
-Física
-Letras-Português 
-Matemática 
-Química

Campus Piranhas 
-Física 
-Matemática

 2.3 Tecnólogos:

Campus Maceió 
-Alimentos 
-Design de Interiores 
-Gestão de Turismo 
-Hotelaria 

Campus Marechal Deodoro 
-Gestão Ambiental

Campus Satuba 
-Laticínios
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    3. Pós-Graduações: Os cursos de pós-graduação estão voltados para as expectati-
vas de aprimoramento acadêmico e profissional, com caráter de educação continua-
da. O Ifal oferta pós-graduação lato sensu (especializações), com aulas, seminários e 
conferências, agregando pesquisas sobre os temas pertinentes ao curso e defesa da 
produção da conclusão do curso. Os cursos de pós-graduação lato sensu possuem 

duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

3.1 Stricto Sensu:

Campus Benedito Bentes 

-Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT

Campus Marechal Deodoro 
-Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais

3.2 Lato Sensu:

Campus Arapiraca 
-Ensino das Ciências e Matemática 
-Linguagem e Práticas Sociais 

Campus Benedito Bentes 
-Desenvolvimento Organizacional

Campus Maceió
-História de Alagoas

Campus Maragogi
-Ciências da Natureza e Matemática

Campus Marechal Deodoro 
-Educação e Meio Ambiente

Campus Murici 
-Linguagem e Práticas Sociais 
-Metodologias Aplicadas no ensino de Ciências e Matemática

Campus Penedo
-Educação Ambiental e Cultural
      
      

 4. Educação a Distância: Os cursos a distância são desenvolvidos por meio de um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) – o Moodle. Porém, uma parte das atividades 

dos cursos ocorre de forma presencial, em finais de semanas previamente comunica-

dos aos estudantes, tais como oficinas e aulas práticas em laboratório, além de aval-
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iações periódicas, que são realizadas no polo onde o aluno estiver matriculado.

Para mais informações acesse o link: https://www2.ifal.edu.br/campus/ead.

Bacharelado: 
-Administração Pública

Licenciatura: 
-Ciências Biológicas 
-Letras-Português  

Pós-graduação Lato Sensu:  
-Docência para a Educação Profissional e Tecnológica

 

 5. Formação Inicial e Continuada (FIC): Os Cursos e Programas de Formação Ini-

cial e Continuada de profissionais são ofertados pelos institutos federais e tem por 

objetivo a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização em todos 

os níveis de ensino, nas áreas da Educação Profissional e Tecnológica (art. 3º da Lei 

11.892/2008). Os cursos de Formação Inicial caracterizam-se como o ponto de partida 

para o ingresso no mercado de trabalho, habilitando o indivíduo à atuação em deter-

minada área do conhecimento. Já a Formação Continuada é compreendida como um 

processo permanente de aperfeiçoamento e atualização das experiências profission-

ais adquiridas, onde o trabalhador tem a oportunidade de ampliar suas competências 

profissionais.

 Para se inscrever nos cursos de extensão, acessar: https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/

public/extensao/consulta_extensao.jsf

 Para mais informações sobre os cursos FIC acesse: https://www2.ifal.edu.br/o-

ifal/extensao ou entre em contato com a Coordenação de Cursos de Extensão através 

do e-mail: cce.proex@ifal.edu.br ou do telefone: (82) 3194-1179.

 Informações adicionais:

 Os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) são ações pedagógicas, de 

caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, com critéri-

os de avaliação definidos, oferta não regular, tendo como público-alvo a comunidade 

externa.
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 São cursos de qualificação profissional e podem ser de formação inicial ou de 

formação continuada, ofertados nas modalidades presencial, semipresencial ou a 

distância.

 Cursos de Formação Inicial caracterizam-se como o ponto de partida para o in-

gresso no mercado de trabalho, habilitando o indivíduo à atuação em determinada 

área do conhecimento.

 Já os Cursos de Formação Continuada são compreendidos como um processo 

permanente de aperfeiçoamento e atualização das experiências profissionais adquiri-

das, onde o trabalhador tem a oportunidade de ampliar suas competências profission-

ais.

 O objetivo dos Cursos FIC é proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva e social; promover a capacitação, o aperfeiçoamento e a 

atualização de conhecimentos dos profissionais; qualificar e requalificar trabalhadores, 

preparando-os para um tipo de atividade profissional, a fim de promover seu ingres-

so ou reingresso no setor produtivo e ampliar as competências profissionais de tra-

balhadores.

 

 Os Cursos de Extensão serão organizados segundo as seguintes categorias e 

respectivas cargas horárias, de acordo com o Sistema Nacional de Informações da Ed-

ucação Profissional e Tecnológica (Sistec):

 I. Curso de Formação Inicial: carga horária igual ou superior a 160 (cento e ses-

senta) horas;

 II. Curso de Formação Continuada – carga horária igual ou superior a 20 (vinte) 

horas e inferior a 159 (cento e cinquenta e nove) horas.

Legislação Relacionada

 

 Cursos FIC Base legal:

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) define o nível básico da ed-

ucação profissional e tecnológica como “formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional”. Tal nomenclatura foi definida em 2008, pela Lei nº 11.741/2008, que alter-

ou o texto da LDB e incluiu no Art. 39 essa denominação.

 

 O Decreto nº 5.154/2004 regulamentou a qualificação profissional vinculada aos 

itinerários formativos ofertados pelos sistemas de ensino dos cursos especiais, de livre 
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oferta, destinados à formação inicial e continuada (FIC) de trabalhadores.

 O Decreto nº 8.268 alterou a redação do Decreto nº 5.154/2004, mudando a de-

nominação dos cursos do primeiro nível da EPT para “qualificação profissional, inclu-

sive formação inicial e continuada de trabalhadores”.

 

 Com isso, duas nomenclaturas passaram a coexistir:

 • a da LDB: “formação inicial e continuada ou qualificação profissional”;

 • a do Decreto nº 5.154/2004: “qualificação profissional, inclusive formação inicial 

e continuada de trabalhadores.”

 É possível conhecer alguns percursos de formação nas orientações definidas no 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
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 Existem diversos modos de ingresso no Instituto Federal de Alagoas (Ifal). Os 

principais deles são via edital público, para o Ensino Médio Profissional e cursos do 

Ensino Superior, na modalidade de Educação a Distância e via Sistema de Seleção Uni-

ficada (SiSU), para os demais Cursos de graduação. Confira abaixo todas as situações 

possíveis de entrada.

 PARA O ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL:

 1. Processo seletivo via Edital Público;

 2.Transferência, Equivalência e reopção de Curso, mediante a existência de va-

gas e por meio de Edital Público ou quando esteja previsto no calendário acadêmico do 

campus;

 2.1.Também pode por meio de convênios para o Ensino Profissional;

 2.2.Quem pode solicitar: alunos de outras instituições em curso similar ou área 

afim ou da rede Federal;

 2.3.O Ifal é obrigado a aceitar:

  2.3.1. Alunos ex office – servidor público ou filhos de servidor público civil 

ou militar em qualquer época;

  2.3.2. Estudantes estrangeiros – é necessário verificar os Acordos oficiais;

 3. Equivalência: Portador de diploma ou certificado de conclusão de curso – Via 

Edital;

 4. Reopção: aluno do Ifal para outro curso da mesma área.

 PARA O ENSINO SUPERIOR:

1. Processo seletivo via Edital Público – para os Cursos EAD;

2. Sistema de Seleção Unificada (SiSU) aos candidatos participantes do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) – para os Cursos de graduação;

3- Transferência, Equivalência e reopção de Cursos - via Edital Público;

4- Alunos ex office – servidor público ou filhos de servidor público civil ou militar em 

qualquer época;

5- Estudantes estrangeiros – é necessário verificar os Acordos oficiais.

8. Formas de Ingresso
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 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – Ifal, adotou as 

cotas para ingresso em seus cursos desde a publicação da Lei nº 12.711, de 2012.

 9.1 DAS COTAS NO IFAL:

 De acordo com o Decreto nº 7.824/2012, a Portaria Normativa MEC nº 18/2012, 

publicados no DOU de 15/10/2012, que regulamentam a Lei 12.711/2012, o Decreto nº 

9.034, de 24/04/2017, a Lei nº 13.409, de 28/12/2016 e Portaria Normativa nº 09/MEC, 

de 05/05/2017, Portaria Normativa MEC nº1.117, de 05/11/2018, no mínimo 50% das 

vagas serão destinadas para estudantes egressos da rede pública de ensino, levan-

do-se em conta também a renda familiar bruta per capta, autodeclaração étnica e a 

existência de deficiência.

 SITUAÇÃO I – AMPLA CONCORRÊNCIA:

 3.1 - Às vagas da Ampla Concorrência concorrerão os candidatos procedentes 

de:

a) escolas privadas, cenecistas, filantrópicas, confessionais e demais escolas que não se 

enquadrem como pública, nos termos do inciso I do caput do art. 19 da Lei nº 9.394/96;

b) escolas privadas na condição de bolsista integral;

c) escolas públicas que cursaram apenas parcialmente o Ensino Médio ou o Ensino Fun-

damental, conforme o caso;

d) escolas públicas participantes da SITUAÇÃO II (RESERVA DE VAGAS). Regulamentado 

na Portaria MEC nº 1.117 de 05/11/2018 que alterou o Artigo nº 26, letra “a” da Portaria 

nº 21, de 05/11/2012, que diz:

a) caso o estudante inscrito na modalidade de reserva de vagas na 

forma da Lei nº 12.711, de 2012, possua nota para ser selecionado 

em ampla concorrência, será selecionado nessa modalidade e sua 

inscrição é retirada do cômputo de inscrições às vagas reservadas;

 SITUAÇÃO II - RESERVA DE VAGAS (COTA)

 Pré-Requisitos

 Cursos da Forma Integrada:

9. Reserva de vagas (Política de Ações Afirmativas)
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 São reservadas no mínimo 70% (setenta por cento), do total de vagas, por cur-

so/turno/entrada, para candidatos classificados que cursaram o Ensino Fundamental 

integralmente e exclusivamente em escola da Rede Pública, ou ter obtido certificação 

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou 

ainda por exames de certificação aplicados pelos sistemas estaduais de ensino. Nesses 

casos, o candidato não pode ter cursado nenhuma parte do ensino fundamental em 

escolas particulares, nem como bolsista.

 Cursos Superiores de Graduação e da Forma Subsequente:

 São reservadas no mínimo 70% (setenta por cento), do total de vagas, por curso/

turno/entrada, para candidatos classificados que cursaram o Ensino Médio integral-

mente e exclusivamente em escola da Rede Pública, ou ter obtido certificação pelo 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou Exame Nacional para Certificação de Com-

petências de Jovens e Adultos (Encceja) ou ainda por exames de certificação aplicados 

pelos sistemas estaduais de ensino. Nesses casos, o candidato não pode ter cursado 

nenhuma parte do ensino médio em escolas particulares, nem como bolsista.

 Da Divisão Das Vagas Reservadas:

 Conforme Censo do IBGE do ano de 2010, 67,21% das vagas reservadas serão 

destinadas às Ações Afirmativas I e II para os candidatos que se autodeclararem PRE-

TOS, PARDOS ou INDÍGENAS (PPI) e 11,88% das vagas reservadas serão destinadas à 

Ação Afirmativa III para os candidatos que se autodeclararem PESSOAS COM DEFICIÊN-

CIA (PcD). As demais vagas reservadas (20,91%) serão destinadas para OUTRAS ETNIAS 

(OE).

 AÇÃO AFIRMATIVA I (L2 e L6):

 Serão destinadas 50% das vagas reservadas, para candidatos com renda bruta 

familiar per capta menor ou igual a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) 

membro da família.

 AÇÃO AFIRMATIVA II (L1 e L5):

 Serão destinadas 50% das vagas reservadas, para candidatos independente-

mente de renda, nos termos do inciso II do art. 14 da Portaria Normativa MEC no 18, de 
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2012 (Redação dada pela Portaria Normativa nº 9, de 5 de maio de 2017).

 AÇÃO AFIRMATIVA III (Candidatos que se autodeclararem PESSOAS COM DEFI-

CIÊNCIA – PcD) (L10 e L14):

São consideradas PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) os candidatos que atendam aos 

requisitos da Lei nº 13.409, de 28/12/2016, Artigo 8º B da Portaria Normativa nº 09/

MEC, de 05/05/2017 e Portaria MEC nº 1.117 de 01/11/2018.

 9.2 AÇÕES AFIRMATIVAS PRÓPRIAS

 Cursos Superiores de Graduação:

 Na edição do SISU 2020., em alguns cursos, o Ifal passou a adotar o Bônus Re-

gional de 10% sobre as médias obtidas na prova do Enem 2019.

O bônus destina-se aos os candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio 

em escolas regulares e presenciais, públicas ou privadas, dos municípios do Estado de 

Alagoas, identificadas de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. 

 Ao aderir ao bônus, os candidatos que tenham direito à cota, abrem mão desse 

direito, passando a concorrer apenas pela Ampla Concorrência.

 Reserva De Vagas (Cota) Para Professor Efetivo Da Rede Pública De Ensino:

 Exclusivamente para os Cursos Superiores de Licenciaturas poderão ser reser-

vadas 20% do total das vagas para professores efetivos da rede pública de ensino.

 

 Reserva de vagas para Negros, Quilombolas, Indígenas e Pessoas com Deficiên-

cia nos cursos de Pós-Graduação:

 Além das ações afirmativas expostas acima, a Orientação Normativa nº 02/PRPI/

IFAL, de 26 de abril de 2018, estabeleceu Política de Ações Afirmativas para negras/os, 

quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência, nos Cursos de Pós-Graduação lato e 

stricto sensu no âmbito do Instituto Federal de Alagoas. 

 

 Do total de vagas disponíveis, em cada processo seletivo dos cursos de pós-gra-

duação do Ifal, fica reservado o mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas para candi-
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datos negros (pretos e pardos), candidatos quilombolas e candidatos indígenas. 

 Desses 20% descritos no parágrafo anterior, 50% serão destinadas aos candida-

tos negros (pretos e pardos), 25% aos candidatos quilombolas e 25% aos candidatos 

indígenas. 

 

 Os candidatos negros, candidatos quilombolas e candidatos indígenas concor-

rerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concor-

rência, de acordo com sua classificação no processo seletivo. 

 

 As vagas destinadas aos candidatos negros, aos candidatos quilombolas e aos 

candidatos indígenas, aprovados dentro do número oferecido para ampla concorrên-

cia, não serão computadas para efeito do preenchimento daquelas reservadas à sua 

respectiva cota. 

 

 Do total de vagas disponíveis, em cada processo seletivo dos cursos de pós-grad-

uação do IFAL, fica reservado o mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas para candi-

datos com deficiência. 

 Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reser-

vadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação no 

processo seletivo. 

 

 As vagas destinadas aos candidatos com deficiência, aprovados dentro do núme-

ro oferecido para ampla concorrência, não serão computadas para efeito do preenchi-

mento daquelas reservadas à sua respectiva cota. 

 Caso a aplicação dos percentuais indicados acima resulte em número fracionário, 

o quantitativo das vagas reservadas será elevado até o primeiro número inteiro subse-

quente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o 

número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco déci-

mos), desde que obedecido o percentual mínimo. 
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 A seleção de docentes se dá a partir da publicação de edital de concurso públi-

co para os cargos disponíveis, conforme a disponibilidade no Banco de Vagas Equiv-

alentes, criado pelo Decreto nº 7.312, de 22 de setembro de 2010. A elaboração dos 

editais respeita as diretrizes estabelecidas no regulamento para processos seletivos e 

admissão de servidores. Para atender à necessidade temporária de excepcional inter-

esse público, há possibilidade de contratação, por tempo determinado, de professores 

substitutos com base na Lei nº 8.745/1993.

 

 A contratação de professor substituto está prevista na Lei n° 8.745, de 09 de 

dezembro de 1993, e pode ocorrer para suprir a ausência de professor efetivo em 

razão de: vacância do cargo, afastamento ou licença, de acordo com o Art. 14 do Decre-

to nº 7.485, de 18 de maio de 2011, ou nomeação para ocupar cargo de Reitor, Pró-Re-

itor e Diretor de Campus. 

 

 Para técnico-administrativo em educação (TAE), a seleção é a partir da publi-

cação de edital de concurso público para os cargos disponíveis, após autorização do 

Ministério da Educação. A elaboração dos editais respeita as diretrizes estabelecidas no 

regulamento para processos seletivos e admissão de servidores. As nomeações serão 

feitas conforme a disponibilidade de vagas e o Quadro de Referência dos Servidores 

Técnico Administrativos (QRSTA) – Decreto nº 7.232, de 19/07/2010, obedecendo à 

rigorosa ordem de classificação do concurso.

Link: https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/concursos

10.Concursos e Seleções
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 Seguem abaixo os serviços ofertados pelo Instituto Federal de Alagoas. 

 Para consulta acerca do andamento de cada serviço, basta entrar em conta-
to através do e-mail da unidade responsável, conforme apresentado nos quadros 
abaixo.

11.1 PRÓ-REITORIA DE ENSINO:

Serviço: Matricular-se em curso de Educação Profissional Técnica (Educação de 
Jovens e Adultos, Integrado e Subsequente) nas modalidades Presencial ou a 
Distância
Requisitos / 
Documentos 
necessários 
para acessar 
o serviço:

• Preencher o Requerimento de Matrícula e anexar os seguintes do-
cumentos obrigatórios:
(1) Carteira de identidade e CPF – Cadastro de Pessoa Física;
(2) 02 (duas) fotos 3 x 4 – de frente, idênticas e recentes;
(3) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;
(4) Comprovante de Residência Atualizado;
(5) Documento que comprove sua situação com o Serviço Militar 
(para os maiores de 18 anos do sexo masculino);
(6) Título de eleitor (para os maiores de 18 anos);
(7) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 anos);
(8) Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou 
equivalente, para matrícula nos cursos técnicos subsequentes;
(9) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental (do 1º ao 
9º ano), para matrícula nos cursos integrados;
(10) Declaração de Composição Familiar.

Etapas de pro-
cessamento 
do serviço:

    (1) A Coordenação de Registro Acadêmico - CRA do campus recebe 
a documentação, faz a verificação dos documentos e realiza o cadas-
tro e a ativação no sistema acadêmico;
    (2) O coordenador do Curso realiza o vínculo com as componentes 
curriculares.

Forma de 
prestação do 
serviço:

Tramitação eletrônica.

Prazo máximo 
de atendi-
mento:

Não existe prazo.

Forma de 
comunicação 
com o so-
licitante do 
serviço:

E-mail informado na solicitação e cadastrado do processo.

11. Serviços Ofertados
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Como o soli-
citante pode 
acompanhar 
o serviço:

Acompanhar a tramitação do processo, por meio do Sipac: https://
sipac.ifal.edu.br/public/jsp/portal.jsf

Locais e for-
mas de aces-
sar o serviço:

O requerimento pode ser adquirido de forma presencial ou por 
e-mail. 
A tramitação é de forma eletrônica.

Unidade 
responsável 
pelo atendi-
mento:

Coordenação de Registro Acadêmico - CRA do campus, coordenação 
de curso e Coordenação/Departamento/Direção de Ensino.

Contato da 
unidade:

Coordenação de Registro Acadêmico - CRA do campus/Diread:
    1. ARAPIRACA- e-mail: cra.arapiraca@ifal.edu.br, telefone: (82) 
2126-6208;
    2. BATALHA- cra.batalha@ifal.edu.br, telefone: (82) 98189-5616
    3. BENEDITO BENTES – cra.beneditobentes@ifal.edu.br, telefone: 
(82) 2126-6230
    4. CORURIPE – cra.coruripe@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6240;
    5. MACEIÓ – cra.maceio@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-7122 ou 
2126-7038;
    6. MARAGOGI – cra.maragogi@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6279;
    7. MARECHAL DEODORO – cra.marechal@ifal.edu.br, telefone: (82) 
2126-6327;
    8. MURICI – cra.murici@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126 6344;
    9. PALMEIRA DOS ÍNDIOS – cra.palmeira@ifal.edu.br, telefone: (82) 
2126-6371;
    10. PENEDO – cra.penedo@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6409;
    11. PIRANHAS – cra.piranhas@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6430 
ramal: 6446;
    12. RIO LARGO – caa.riolargo@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6292
    13. SANTANA DO IPANEMA – cra.santana@ifal.edu.br, telefone: 
(82) 2126-6471;     
    14. SÃO MIGUEL DOS CAMPOS – cra.saomiguel@ifal.edu.br, tele-
fone: (82) 2126–6100;
    15. SATUBA – cra.satuba@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6508 ou 
2126-6506
    16. VIÇOSA – aa.cvic@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6494
    17. DIREAD – ra.diread@ifal.edu.br, telefone: (82) 3194-6269

Horário de 
funcionamen-
to:

De Segunda a Sexta das 08h às 12h e das 14h às 18h.  

Prioridade de 
atendimento

Não existe prioridade.
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Serviço: Matricular-se em curso de Educação Superior de Graduação (Licencia-
tura, Tecnologia e Bacharelado) nas modalidades Presencial ou a Distância

Requisitos / Docu-
mentos necessári-
os para acessar o 
serviço:

• Preencher o Requerimento de Matrícula e anexar os seguintes 
documentos obrigatórios:
(1) Carteira de identidade e CPF – Cadastro de Pessoa Física;
(2) 02 (duas) fotos 3 x 4 – de frente, idênticas e recentes;
(3) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;
(4) Comprovante de Residência Atualizado;
(5) Documento que comprove sua situação com o Serviço Militar 
(para os maiores de 18 anos do sexo masculino);
(6) Título de eleitor (para os maiores de 18 anos);
(7) Certidão de quitação eleitoral (para os maiores de 18 anos);
(8) Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio 
ou equivalente, para matrícula nos cursos de graduação;
(9) Declaração de Composição Familiar.

Etapas de pro-
cessamento do 
serviço:

1) A Coordenação de Registro Acadêmico - CRA do campus rece-
be a documentação, faz a verificação dos documentos e realiza o 
cadastro e a ativação no sistema acadêmico;
    (2) O coordenador do Curso realiza o vínculo com as compo-
nentes curriculares.

Forma de 
prestação do 
serviço:

Tramitação eletrônica.

Prazo máximo de 
atendimento:

Não existe prazo.

Forma de co-
municação com 
o solicitante do 
serviço:

E-mail informado na solicitação e cadastrado do processo.

Como o solici-
tante pode acom-
panhar o serviço:

Acompanhar a tramitação do processo, por meio do Sipac: 
https://sipac.ifal.edu.br/public/jsp/portal.jsf

Locais e formas 
de acessar o 
serviço:

O requerimento pode ser adquirido de forma presencial ou por 
e-mail. 
A tramitação é de forma eletrônica.

Unidade re-
sponsável pelo 
atendimento:

Coordenação de Registro Acadêmico - CRA do campus, coorde-
nação de curso e Coordenação/Departamento/Direção de Ensi-
no.
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Contato da uni-
dade:

Coordenação de Registro Acadêmico - CRA do campus/Diread:
    1. ARAPIRACA- e-mail: cra.arapiraca@ifal.edu.br, telefone: (82) 
2126-6208;
    2. BATALHA- cra.batalha@ifal.edu.br, telefone: (82) 98189-
5616;
    3. BENEDITO BENTES – cra.beneditobentes@ifal.edu.br, tele-
fone: (82) 2126-6230;
    4. CORURIPE – cra.coruripe@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6240;
    5. MACEIÓ – cra.maceio@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-7122 
ou 2126-7038;
    6. MARAGOGI – cra.maragogi@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6279;
    7. MARECHAL DEODORO – cra.marechal@ifal.edu.br, telefone: 
(82) 2126-6327;
    8. MURICI – cra.murici@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126 6344;
    9. PALMEIRA DOS ÍNDIOS – cra.palmeira@ifal.edu.br, telefone: 
(82) 2126-6371;
    10. PENEDO – cra.penedo@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6409;
    11. PIRANHAS – cra.piranhas@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6430 ramal: 6446;
    12. RIO LARGO – caa.riolargo@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6292;
    13. SANTANA DO IPANEMA – cra.santana@ifal.edu.br, tele-
fone: (82) 2126-6471;
    14. SÃO MIGUEL DOS CAMPOS – cra.saomiguel@ifal.edu.br, 
telefone: (82) 2126–6100;
    15. SATUBA – cra.satuba@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6508 
ou 2126-6506;
    16. VIÇOSA – aa.cvic@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6494;
    17. DIREAD – ra.diread@ifal.edu.br, telefone: (82) 3194-6269.

Horário de funcio-
namento:

De Segunda a Sexta das 08h às 12h e das 14h às 18h.  

Prioridade de 
atendimento:

Não existe prioridade.
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Serviço: Obter Diplomas ou 2º via de diploma de Conclusão de Cursos Técnico, 
de Graduação e de Pós -Graduação
Requisitos / 
Documentos 
necessários para 
acessar o serviço:

      Para cursos presenciais:
    • Preencher o requerimento de Emissão de Diploma;
    • Anexar os documentos necessários, de acordo com o nível do 
curso concluído (Consultar Portaria Nº 2337/GR, de 26/07/2019, 
em anexo);
    • Abrir processo eletrônico no setor de protocolo do campus 
que concluiu o curso.

Para cursos a Distância:
    • Preencher o requerimento de Emissão de Diploma disponível 
nas coordenações de polo ou no site do Ifal em https://www2.
ifal.edu.br/campus/ead/documentos;
    • Anexar os documentos necessários, de acordo com o nível do 
curso concluído (Consultar Portaria Nº 2337/GR, de 26/07/2019, 
em anexo);
    • Enviar o requerimento e a documentação para o e-mail pro-
tocolo@ifal.edu.br.

Etapas de pro-
cessamento do 
serviço:

O fluxo para emissão de diploma depende do nível  do curso con-
cluído (Consultar Portaria Nº 2337/GR, de 26/07/2019, em anexo)

Forma de 
prestação do 
serviço:

Tramitação eletrônica.

Prazo máximo de 
atendimento:

Prazo  para entrega de diploma é de até 60 (sessenta) dias conta-
dos a partir da data de abertura do processo.

Forma de co-
municação com 
o solicitante do 
serviço:

E-mail informado na solicitação e cadastrado do processo.

Como o solici-
tante pode acom-
panhar o serviço:

Acompanhar a tramitação do processo, por meio do Sipac: 
https://sipac.ifal.edu.br/public/jsp/portal.jsf 

Locais e formas 
de acessar o 
serviço:

O requerimento pode ser adquirido de forma presencial ou por 
e-mail. 
A tramitação é de forma eletrônica.
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Unidade res-
ponsável pelo 
atendimento:

O setor responsável pela emissão de diploma depende do nível 
do  curso concluído:
    • Cursos Técnicos  – Coordenação de Registro Acadêmico – CRA 
do  campus
    • Cursos de Graduação e de pós-graduação Stricto Sensu– 
Coordenação Sistema de Registro Acadêmico – CsRA, ligada à 
Pró-Reitoria de Ensino
    • Cursos de pós-graduação Lato Sensu– Coordenação de Regis-
tro Acadêmico - CRA

Contato da uni-
dade:

Coordenação de Registro Acadêmico - CRA do campus/Diread:
    1. ARAPIRACA- e-mail: cra.arapiraca@ifal.edu.br, telefone: (82) 
2126-6208;
    2. BATALHA- cra.batalha@ifal.edu.br, telefone: (82) 98189-
5616;
    3. BENEDITO BENTES – cra.beneditobentes@ifal.edu.br, tele-
fone: (82) 2126-6230;
    4. CORURIPE – cra.coruripe@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6240;
    5. MACEIÓ – cra.maceio@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-7122 
ou 2126-7038;
    6. MARAGOGI – cra.maragogi@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6279;
    7. MARECHAL DEODORO – cra.marechal@ifal.edu.br, telefone: 
(82) 2126-6327;
    8. MURICI – cra.murici@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126 6344;
    9. PALMEIRA DOS ÍNDIOS – cra.palmeira@ifal.edu.br, telefone: 
(82) 2126-6371;
    10. PENEDO – cra.penedo@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6409;
    11. PIRANHAS – cra.piranhas@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6430 ramal: 6446;
    12. RIO LARGO – caa.riolargo@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6292
    13. SANTANA DO IPANEMA – cra.santana@ifal.edu.br, telefone: 
(82) 2126-6471;
    14. SÃO MIGUEL DOS CAMPOS – cra.saomiguel@ifal.edu.br, 
telefone: (82) 2126–6100;
    15. SATUBA – cra.satuba@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6508 
ou 2126-6506;
    16. VIÇOSA – aa.cvic@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6494;
    17. DIREAD – ra.diread@ifal.edu.br, telefone: (82) 3194-6269;
       
Coordenação Sistêmica de Registro Acadêmico – CsRA: 
Email: crd.proen@ifal.edu.br 
Telefone: (82) 3194-6261/6262.
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Horário de fun-
cionamento:

De Segunda a Sexta das 08h às 12h e das 14h às 18h.

Prioridade de 
atendimento:

Não existe prioridade.

Serviço: Participar de processo seletivo para curso de Educação Profissional Técnica (Educação 
de Jovens e Adultos, Integrado e Subsequente) nas modalidades Presencial ou a Distância

Requisitos / Documentos necessários para aces-
sar o serviço:

Como os requisitos e a documentação variam de 
acordo com a seleção, é necessário verificar as 
exigências descritas no edital.

Etapas de processamento do serviço:       1) Publicação do edital no sistema de in-
scrição:
       https://exame.ifal.edu.br/publico/exames/
emandamento
      
2) Inscrição dos interessados no exame de 
seleção, de acordo com as informações constan-
tes do edital.

Forma de prestação do serviço: Online

Prazo máximo de atendimento: Acompanhar o cronograma do processo seletivo

Forma de comunicação com o solicitante do 
serviço:

Através do e-mail e/ou telefone informado na 
inscrição.

Como o solicitante pode acompanhar o serviço: Site do IFAL

Locais e formas de acessar o serviço: https://exame.ifal.edu.br/publico/exames/eman-
damento

Unidade responsável pelo atendimento: Departamento de Seleção de Ingressos - DSI

Contato da unidade: E-mail: dsi.copes@ifal.edu.br  
Telefone: (82) 3194-1156/1158
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Horário de funcionamento: De Segunda a Sexta das 08h às 12h e das 14h às 
18h.  

Prioridade de atendimento: Não existe prioridade.

Serviço: Participar de processo seletivo para curso de Educação Superior de Gradu-
ação (Licenciatura, Tecnologia e Bacharelado) nas modalidades Presencial ou a 
Distância
Requisitos / Docu-
mentos necessári-
os para acessar o 
serviço:

Como os requisitos e a documentação variam de acordo com a 
seleção, é necessário verificar as exigências descritas no edital.
      1) Publicação do edital no sistema de inscrição:
       https://exame.ifal.edu.br/publico/exames/emandamento
      
2) Inscrição dos interessados no exame de seleção, de acordo com as 
informações constantes do edital.

Etapas de pro-
cessamento do 
serviço:

      1) Publicação do edital no sistema de inscrição:
       https://exame.ifal.edu.br/publico/exames/emandamento
      
      2) Inscrição dos interessados no exame de seleção, de acordo com 
as informações constantes do edital.

Forma de 
prestação do 
serviço:

Online

Prazo máximo de 
atendimento:

Acompanhar o cronograma do processo seletivo

Forma de comuni-
cação com o solici-
tante do serviço:

Através do e-mail e/ou telefone informado na inscrição.

Como o solicitante 
pode acompanhar 
o serviço:

Site do IFAL

Locais e formas de 
acessar o serviço:

https://exame.ifal.edu.br/publico/exames/emandamento

Unidade res-
ponsável pelo 
atendimento:

Departamento de Seleção de Ingressos - DSI

Contato da uni-
dade:

E-mail: dsi.copes@ifal.edu.br  
Telefone: (82) 3194-1156/1158

Horário de funcio-
namento:

De Segunda a Sexta das 08h às 12h e das 14h às 18h.  

Prioridade de aten-
dimento:

Não existe prioridade.
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11.2 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Serviço: Matricular-se em curso de Formação Inicial e Continuada
Requisitos / Documen-
tos necessários para 
acessar o serviço:

Atender aos requisitos necessários de acordo com curso 
pretendido (cada curso pode fazer exigências de acordo 
com as recomendações do catálogo de cursos, PPC ou con-
vênio).

Documentação inicialmente exigida - identidade, CPF, cer-
tidão de nascimento, comprovante de residência, podendo 
ser solicitados outros documentos de acordo com o edital 
de oferta do curso.

Edital pode ter um cronograma mais enxuto ou elástico, de 
acordo com o programa o qual o curso FIC estiver vincula-
do. Assim sugerimos adotar o mesmo prazo dos cursos de 
extensão

Etapas de processa-
mento do serviço:

1) Inscrições/Matrícula: entre 1 e 30 dias;
2) Homologação da matrícula (quando há necessidade de 
acordo com o perfil do curso): até 05 (cinco) dias o recebi-
mento do pedido;
3) Entrega de Documentação da matrícula (quando há 
necessidade de acordo com o perfil do curso): até 10 (dez) 
dias após a inscrição da proposta;
4) Análise da Documentação da matrícula (quando há ne-
cessidade de acordo com o perfil do curso): Até 05 (cinco) 
dia após o recebimento da documentação da matrícula;
5) Confirmação da matrícula (quando há necessidade de 
acordo com o perfil do curso): até 05 (cinco) dias o recebi-
mento do pedido;
6) Início das aulas no curso: de acordo com o cronograma 
do edital/curso e/ou Imediatamente após a confirmação da 
matrícula;
7) Emissão de Certificado: até 30 (trinta) dias após o térmi-
no do curso (via sistema Sigaa).

Forma de prestação do 
serviço:

Presencial e Virtual

Prazo máximo de aten-
dimento:

24 a 48h (considerados dias úteis)

Forma de comunicação 
com o solicitante do 
serviço:

Presencial ou através do telefone e/ou e-mail informado no 
ato da matrícula.
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Como o solicitante 
pode acompanhar o 
serviço:

Através do sistema Sigaa ou diretamente com a Coorde-
nação de Cursos de Extensão.

Locais e formas de 
acessar o serviço:

Presencial e/ou casos específicos de canais de prestação de 
serviços:
Caso a/o interessada/o não tenha dispositivo ou meio digi-
tal para se informar sobre os cursos de extensão, o atendi-
mento será feito no campus do Ifal mais próximo e/ou na 
sala da Coordenação de Cursos de Extensão, na Pró-reitoria 
de Extensão, sede do Ifal.

Unidade responsável 
pelo atendimento:

Coordenação de Cursos de Extensão

Contato da unidade: E-mail: cce.proex@ifal.edu.br
Telefone: (82) 3194-1179

Horário de funciona-
mento:

De Segunda a Sexta das 08 às 12h e 14 às 18h

Prioridade de atendi-
mento:

Não existe prioridade.
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Serviço: Participar de Processo Seletivo para curso de Formação Inicial e Con-
tinuada
Requisitos / Documentos necessários 
para acessar o serviço:

Acompanhar os editais disponíveis e/ou 
chamadas públicas de oferta de vagas. É 
possível acompanhar pelo site da Proex- 
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/extensao/
editais 

Etapas de processamento do serviço: De acordo com o cronograma dos editais 
disponíveis e/ou chamadas públicas de 
oferta de vagas. 

Forma de prestação do serviço: Presencial e Digital

Prazo máximo de atendimento: De acordo com o cronograma dos editais

Forma de comunicação com o solicitante 
do serviço:

Presencial ou através do telefone e/ou 
e-mail informado no ato da inscrição.

Como o solicitante pode acompanhar o 
serviço:

Através do sistema Sigaa ou diretamente 
com a Coordenação de Cursos de Ex-
tensão.

Locais e formas de acessar o serviço: Presencial e/ou casos específicos de ca-
nais de prestação de serviços:
Caso a/o interessada/o não tenha dis-
positivo ou meio digital para se informar 
sobre os cursos de extensão, o atendi-
mento será feito no campus do Ifal mais 
próximo e/ou na sala da Coordenação de 
Cursos de Extensão, na Pró-reitoria de 
Extensão, sede do Ifal.

Unidade responsável pelo atendimento: Coordenação de Cursos de Extensão

Contato da unidade: E-mail: cce.proex@ifal.edu.br
Telefone: (82) 3194-1179

Horário de funcionamento: De Segunda a Sexta das 08 às 12h e 14 às 
18h

Prioridade de atendimento: Não existe prioridade.
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11.3 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO:

Serviço: Matricular-se em curso de Pós-Graduação

Requisitos / 
Documentos 
necessários
para acessar
o serviço:

Os/as candidatos/as aprovados/as deverão apresentar no ato 
da matrícula presencial os seguintes documentos obrigatórios 
em seus formatos originais:
 
a) Frente e verso do documento oficial com foto (Carteira de 
Identidade, Carteira de Identidade de Menores, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS, Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH, Carteira Digital de Trânsito – CDT, Título 
de Eleitor Digital (E-Título com foto), Carteira de Conselhos de 
Classe ou Passaporte).
b) CPF – Cadastro de Pessoa Física (caso o número não conste 
do documento oficial com foto).
c) Foto 3 x 4 – de frente e recente.
d) Comprovante de residência atualizado.
e) Frente e verso do documento que comprove sua situação 
com o Serviço Militar (para os maiores de 18 (dezoito) anos do 
sexo masculino).
f) Certidão de quitação eleitoral ou Título de eleitor acompa-
nhado do comprovante de votação da última eleição (para os 
maiores de 18 (dezoito) anos).
g) Certidão de nascimento, ou casamento ou divórcio;
h) Diploma da graduação ou equivalente (frente e verso);
 
OBS: Na ausência do diploma, o/a candidato/a deverá apre-
sentar documento de conclusão do curso, ou equivalente, e 
terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de 
publicação do resultado final da análise da matrícula, para 
apresentar o Diploma, sob pena de a matrícula ser cancelada.

i) Carteira de vacinação contra a COVID-19;
j) Termo de autorização de gravação e veiculação de imagem 
e/ou voz de estudantes para fins acadêmicos (lei nº 9610, de 
19/2/1998).

Etapas de processa-
mento do serviço:

       Após aprovação no processo seletivo, o candidato deverá:
    1.  Apresentar os documentos previstos em edital de 
matrícula na Coordenação de Registro Acadêmico; 
    2. Deferimento das matrículas com resultado preliminar;
    3.  Recursos; 
    4. Publicação do Resultado Final.

Forma de prestação 
do serviço:

      Presencial ou remotamente, junto à Coordenação de Regis-
tro Acadêmico -CRA
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Prazo máximo de 
atendimento:

06 (seis) dias úteis

Forma de comuni-
cação com o solici-
tante do serviço:

Através do telefone e/ou e-mail informado no cadastro.

Como o solicitante 
pode acompanhar o 
serviço

Pelo site do exame de seleção;  
Redes sociais; 
Telefone da Coordenação de Registro Acadêmico;  
E-mail da Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação do campus e/ou Coordenação do Curso.

Locais e formas de 
acessar o serviço:

Coordenação de Registro Acadêmico, Coordenação de Pesqui-
sa, Pós-graduação e Inovação do campus, Redes sociais, 
E-mail.

Unidade res-
ponsável pelo aten-
dimento:

Coordenação de Registro Acadêmico - CRA

Contato da
unidade:

    1. ARAPIRACA- e-mail: cra.arapiraca@ifal.edu.br, telefone: 
(82) 2126-6208;
    2. BATALHA- cra.batalha@ifal.edu.br, telefone: (82) 98189-
5616;
    3. BENEDITO BENTES – cra.beneditobentes@ifal.edu.br, tele-
fone: (82) 2126-6230;
    4. CORURIPE – cra.coruripe@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6240;
    5. MACEIÓ – cra.maceio@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
7122 ou 2126-7038;
    6. MARAGOGI – cra.maragogi@ifal.edu.br, telefone: (82) 
2126-6279;
    7. MARECHAL DEODORO – cra.marechal@ifal.edu.br, tele-
fone: (82) 2126-6327;
    8. MURICI – cra.murici@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126 6344;
    9. PALMEIRA DOS ÍNDIOS – cra.palmeira@ifal.edu.br, tele-
fone: (82) 2126-6371;
    10. PENEDO – cra.penedo@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6409;
    11. PIRANHAS – cra.piranhas@ifal.edu.br, telefone: (82) 
2126-6430 ramal: 6446;
    12. RIO LARGO – caa.riolargo@ifal.edu.br, telefone: (82) 
2126-6292
    13. SANTANA DO IPANEMA – cra.santana@ifal.edu.br, tele-
fone: (82) 2126-6471;
    14. SÃO MIGUEL DOS CAMPOS – cra.saomiguel@ifal.edu.br, 
telefone: (82) 2126–6100;
    15. SATUBA – cra.satuba@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-
6508 ou 2126-6506;
    16. VIÇOSA – aa.cvic@ifal.edu.br, telefone: (82) 2126-6494.
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Serviço: Participar de processo seletivo para curso de Pós-graduação

Requisitos 
/ Docu-
mentos 
necessári-
os para 
acessar o 
serviço:

Acessar o sistema de inscrição no endereço eletrônico: http://exame.
ifal.edu.br. 
No primeiro acesso, preencher o Cadastro (dados pessoais); 
Informar o número e inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
Depois de preencher todo o Cadastro, preencher a inscrição online e 
fazer a checagem de todos os dados para possíveis correções. 
No ato de inscrição online, o candidato deverá preencher/anexar:
Formulário de inscrição;
Pré-Projeto de Pesquisa;
Currículo Lattes (com as devidas orientações e documentos compro-
batórios contidas no item 8, devidamente digitalizados;
Documentos digitalizados em formato PDF: 
Carteira de Identidade, CPF, Diploma de Graduação (frente e verso);
Declaração de Pertencimento à comunidade quilombola, aos candida-
tos cujo documento se aplique;
Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), caso se 
aplique;
Laudo médico (ao PcD), aos candidatos cujo documento se aplique;
Comprovante de exercício do magistério ou de atuação profissional 
na rede pública (estadual, municipal ou federal), aos candidatos cujo 
documento se aplique.

Etapas de 
processa-
mento do 
serviço:

1. Publicação de Edital;
Inscrição;
Resultado Preliminar das inscrições deferidas;
Recursos;
Resultado dos recursos.
2. Análise do Pré-projeto de Pesquisa
Resultado da avaliação do Pré-projeto de Pesquisa;
Recursos;
Resultado dos recursos.
3. Análise do Currículos;
Resultado preliminar da análise do currículo;
Recursos;
Resultado final.

Forma de 
prestação 
do serviço:

On-line, por meio do acesso ao sistema de inscrição no endereço 
eletrônico: http://exame.ifal.edu.br

Prazo máxi-
mo de aten-
dimento:

02 (dois) meses

Forma de 
comuni-
cação com 
o solicitante 
do serviço:

Via plataforma de exames e/ou e-mail.
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Como o 
solicitante 
pode acom-
panhar o 
serviço:

No site do exame de seleção e pelas redes sociais do campus.

Locais e 
formas de 
acessar o 
serviço:

Site do exame de seleção, e-mail da Coordenação de Pós-graduação, 
telefone do Setor de Registro Acadêmico.

Unidade 
responsável 
pelo atendi-
mento:

Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do campus e/ou 
Coordenação do Curso.

Contato da 
unidade:

(82) 2126- 6604

Horário de 
funciona-
mento:

Segunda a sexta das 8h às 12h/ 14h às 18h/ 18h às 22h

Prioridade 
de atendi-
mento:

Não existe prioridade.

 Os principais contatos do Instituto estão disponíveis no site do Ifal, no menu 

de Acesso à Informação => subitem Institucional => Opção Quem é Quem, contatos 

e currículos. Segue o link: https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/

quem-e-quem.
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12. Sobre o atendimento

12.1 Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento:

 Em conformidade com o art. 4º da Lei nº 13460/2017, “os serviços públicos e o 

atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios 

da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, trans-

parência e cortesia”.

 O usuário deverá receber um atendimento pautado nas seguintes diretrizes: 

    • Urbanidade; 

    • Respeito; 

    • Acessibilidade; 

    • Cortesia; 

    • Presunção da boa-fé; 

    • Igualdade; 

    • Eficiência; 

    • Segurança; e 

    • Ética. 

 12. 2 Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e 

conforto dos locais de atendimento

  

 O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº 13.460/17, tem 

direito a atendimento presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, 

sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento. 
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Anexo
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