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Prezado (a),

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 também os
canais de comunicação deste Instituto, conforme exigido no Decreto no 6.932, de11 de agosto de
2009.

Caso necessite de mais informações contate-nos:  comunicacao.reitoria@ifal.edu.br ou pelo telefone
(82) 3194-1150.

Apresentação___  _______________________________________________

A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e  Gestão  (MPOG),  no  Programa Nacional  de  Gestão  Pública  e  Desburocratização  –
GESPÚBLICA,  pelo  Decreto  nº  6.932,  de  11  de  agosto  de  2009,  e  tem por  objetivo
informar o cidadão dos 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.

As finalidades da Carta de Serviços ao Cidadão são:
a) Melhorar a relação da Administração Pública com os cidadãos;
b)  Divulgar  os  serviços  prestados  pelas  organizações  públicas  com  os  seus
compromissos de atendimento para que sejam amplamente conhecidos pela sociedade;
c) Fortalecer a confiança e a credibilidade da sociedade na administração pública quando
esta percebe uma melhora contínua em sua eficiência e eficácia;
d) Garantir  o direito do cidadão para receber serviços em conformidade com as suas
necessidades.

Perfil Institucional______________________________________________

A história do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), de 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 favorecida e, ao
longo de um século, consolida-se, acentuando a importância desta Instituição 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.

O Ifal, presente em diversas regiões de Alagoas, oferta cursos técnicos e superiores nas
modalidades presencial  e a distância,  através de 16 campi: Maceió (com dois campi),
Satuba,  Marechal  Deodoro,  Palmeira  dos  Índios,  Rio  Largo,  Murici,  Viçosa,  Penedo,
Coruripe, São Miguel dos Campus, Arapiraca, Maragogi, Santana do Ipanema, Batalha e
Piranhas,  oferecendo  educação  profissional  e  tecnológica,  do  nível  médio  à  pós-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6932.htm
mailto:comunicacao.reitoria@ifal.edu.br


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, diferenciando-se também pela qualificação dos
servidores, políticas de assistência estudantil e incentivo à pesquisa e à extensão.

Missão_______________________________________________________
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.

Visão_________________________________________________________
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.

Valores_______________________________________________________
• Ética;
• Compromisso social e institucional;
• Gestão democrática;
• Transparência;
• Busca pela excelência;
• Compromisso com a sustentabilidade. 

Ações________________________________________________________
O Instituto Federal de Alagoas (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 através do
Pronatec, visando ao desenvolvimento integral do ser e à inovação tecnológica aplicada
às  necessidades  da  sociedade,  diferenciando-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
fundamental 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
tecnológicas, 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
conhecimentos científicos e tecnológicos;

 Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda
e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico
local e regional;

 Ministrar  em  nível  de  educação  superior  cursos  de  tecnologia;  cursos  de
licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas
na  formação  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.

Mapa estratégico_______________________________________________

Fonte: PDI, p.42

Cursos Ofertados
Formação Inicial e Continuada (FIC)
Os Cursos e Programas de Formação Inicial 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 determinada área do conhecimento. Já a Formação
Continuada  é  compreendida  como  um  processo  permanente  de  aperfeiçoamento  e
atualização  das  experiências  profissionais  adquiridas,  onde  o  trabalhador  tem  a
oportunidade de ampliar suas competências profissionais. 

Técnico Integrado ao Ensino Médio
O curso técnico  integrado ao ensino médio  é  oferecido a  quem já  concluiu  o ensino
fundamental e garante tanto a formação do ensino médio quanto a técnica profissional.
Os cursos estão estruturados em quatro anos e, ao final, o estudante receberá o diploma
de técnico de nível médio no respectivo curso. 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 teoria-prática esteja presente em todo o
percurso formativo.

Técnico Subsequente
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 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,  projetos,  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.

Técnico Integrado ao Ensino Médio - Educação de Jovens e Adultos (EJA)
O curso técnico integrado ao ensino médio EJA é oferecido a quem possui, no máximo, o
ensino fundamental e tem idade igual ou superior a 18 anos. Tem como objetivo atender à
política pública de Educação de Jovens e Adultos (EJA) por meio da oferta de educação
profissional técnica de nível médio na perspectiva de uma formação integral, objetivando
a elevação do nível de escolaridade do trabalhador.

Cursos Superiores de Licenciaturas, Tecnologia ou Bacharelado
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.

Cursos de Pós-graduação
Os  cursos  de  pós-graduação  estão  voltados  para  as  expectativas  de  aprimoramento
acadêmico  e  profissional,  com  caráter  de  educação  continuada.  O  IFAL oferta  pós-
graduação lato sensu, 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 horas.

Link: http://www.ensino.ifal.edu.br

Formas de Ingresso____________________________________________
Exame de seleção -  Modalidade de ingresso anual  no ensino técnico  integrado e  no
ensino técnico subsequente, através da aplicação de uma prova com questões objetivas
de Português e Matemática, em nível de ensino fundamental.
Para os cursos superiores, a seleção é feita com base na nota obtida pelo candidato no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ou
seleção interna (com inscrições no site do IFAL).

Link: exame.ifal.edu.br

Educação à distância___________________________________________
Os cursos à distância são desenvolvidos por meio de um ambiente virtual de ensino e
aprendizagem - o Moodle.  Os cursos técnicos (e-Tec)  e superiores (UAB) à distância
também  possuem  atividades  presenciais,  em  finais  de  semanas  previamente
comunicados aos estudantes, tais como oficinas e aulas práticas em laboratório, além da
aplicação  de  provas  periódicas,  a  serem  realizados  no  polo  onde  o  aluno  estiver
matriculado.

Link: ead.ifal.edu.br



Canais de Comunicação_________________________________________

OUVIDORIA
Informações sobre os dados da ouvidoria, como o nome do responsável pelo setor e do 
telefone de contato de modo a facilitar o acesso aos serviços de ouvidoria da instituição.

Funciona no 7º andar do prédio da Reitoria, na rua Odilon Vasconcelos, 103, na Jatiúca.
Telefone de contato: (82) 3194-1194
Email: ouvidoria@ifal.edu.br

PORTAL INSTITUCIONAL E SITES DE CAMPI E PRÓ-REITORIAS
O IFAL contem 01 portal institucional que hospeda 22 sites de campi, das pró-reitorias e
da Diread – www.ifal.edu.br 
No portal há a opção do Contato, via e-mail, que é direcionado pelo Departamento de
Comunicação para o ambiente de trabalho solicitado na mensagem.

REDES SOCIAIS
O IFAL dialoga com a comunidade através do  facebook,  do  twitter,  google plus e pelo
canal no YouTube.

ATENDIMENTO POR TELEFONE
O IFAL funciona de segunda a sexta,  e  também atende a comunidade pelo telefone:
3194-1150.

Além dos canais institucionais, os campi também possuem perfis nessas mesmas redes,
que são administrados pelos responsáveis pela comunicação.

Concursos e Seleções__________________________________________

 A seleção de docentes se dá a partir da publicação de edital de concurso público para os
cargos disponíveis, conforme a disponibilidade no Banco de Vagas Equivalentes, 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 interesse público, há
possibilidade  de  contratação,  por  tempo determinado,  de  professores  substitutos  com
base na Lei nº 8.745/1993.
Para técnico-administrativo em educação (TAE), a seleção é a partir da publicação 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  contratações  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: concurso.ifal.edu.br

mailto:ouvidoria@cultura.gov.br

