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NORMATIVOS INTERNOS 
 

 

 

  
 

 

  

 

Resolução nº 21, de 03 de setembro de 2019 – Regulamentação dos Cursos de P-

Graduação ofertados pelo Ifal https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-

superior/resolucoes/2019/res-no-21-cs-2019-regulamentacao-geral-dos-cursos-de-

pos-graduacao-com-alteracoes.pdf/view 

 

Resolução nº 22, de 23 de setembro de 2019 – Diretrizes para os Cursos Técnicos 

Integrados ao Nível Médio encurtador.com.br/etINR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS E 
ARTIGOS 

 

Nova edição da Revista da CGU 

reúne conteúdo inédito sobre 

corrupção, transparência e 

auditoria pública 

https://www.gov.br/cgu/pt-

br/assuntos/noticias/2020/06/nov

a-edicao-da-revista-da-cgu-

reune-conteudo-inedito-sobre-

corrupcao-transparencia-e-

auditoria-publica  

 

SICONFI (Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor 

Público Brasileiro): O QUE É?  

https://alipiofilho.blogspot.com/2

020/06/siconfi-sistema-de-

informacoes.html 

 

Como gerir o desempenho em 

um “novo mundo” de 

teletrabalho: um playbook para 
integrar pessoas, estratégia e 

indicadores 

https://institutopublix.com.br/co

mo-gerir-o-desempenho-em-um-

novo-mundo-de-teletrabalho-

um-playbook-para-integrar-

pessoas-estrategia-e-

indicadores/ 
 

Governança e Controle com o 

Controlador Geral do Estado de 

Minas Gerais, Rodrigo 
Fontenelle, 

https://www.redegovernancabra

sil.com.br/post/governan%C3%A

7a-e-controle-com-o-

controlador-geral-do-estado-de-

minas-gerais-rodrigo-fontenelle 
 

Resolução nº 28/2020 - REIT Aprova ad referendum o Regulamento de 

Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisador, no âmbito do Instituto Federal 

de Alagoas - IFAL  https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaos-

colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-28-2020-aprova-ad-

referedum-o-regulamento-de-concessao-de-auxilio-financeiro-a-pesquisador-

no-ambito-do-ifal.pdf 

 

Regulamento de Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisador, no Âmbito do 

Instituto Federal de Alagoas - Ifal. https://www2.ifal.edu.br/o-

ifal/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/arquivos/regulamento-

de-concessao-de-auxilio-financeiro-a-pesquisador-no-ambito-do-ifal.pdf 

 

Resolução nº 32/2020 – REIT Homologa as Resoluções emitidas ad referedum 

do Conselho Superior https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaos-

colegiados/conselho-superior/resolucao-no-32-2020-homologar-as-resolucoes-

nos-7-21-27-e-28-2020-emitidas-ad-referendum.pdf 

 

Resolução nº 33/2020 – REIT Aprova as alterações no Regimento Interno do 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos https://www2.ifal.edu.br/o-

ifal/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/resolucao-no-33-2020-

aprovar-as-alteracoes-no-regimento-interno-do-comite-de-etica-em-pesquisa-

em-seres-humanos.pdf 

 

Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do 

Instituto Federal de Alagoas https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaos-

colegiados/conselho-superior/resolucao-no-33-2020-regimento-interno-do-

comite-de-etica-em-pesquisa-em-seres-humanos-do-ifal.pdf 

                                                                       

Deliberação nº 42/2020 – REIT Homologa as deliberações emitidas ad 

referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaos-colegiados/conselho-de-

ensino-pesquisa-e-extensao/arquivos/deliberacao-no-42-2020-reit-homologar-

as-deliberacoes-no-36-38-40-e-41-2020-emitidas-ad-referendum.pdf     
 
Deliberação nº 43/2020 – REIT Homologa a Deliberação nº 37/2020, de 

23/3/2020 https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaos-

colegiados/conselho-de-ensino-pesquisa-e-extensao/arquivos/deliberacao-no-

44-2020-reit-homologa-a-deliberacao-no-37-2020-emitida-ad-referendum.pdf 
 
Deliberação nº 44/2020 – REIT Homologa a Deliberação nº 39/2020, de 

31/3/2020 https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaos-

colegiados/conselho-de-ensino-pesquisa-e-extensao/arquivos/deliberacao-no-

43-2020-reit-homologa-a-deliberacao-no-39-2020-emitidas-ad-referendum.pdf 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2019/res-no-22-cs-2019-publica-a-versao-final-da-deliberacao-no-35-cepe-2019.pdf/@@download/file/Res%20N%C2%BA%2022-CS-2019-Publica%20a%20vers%C3%A3o%20final%20da%20Delibera%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%2035-CEPE-2019.pdf
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Deliberação nº 45/2020 – REIT Aprova as alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, ofertado pelo Campus Maceió do 

Instituto Federal de Alagoas https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaos-

colegiados/conselho-de-ensino-pesquisa-e-extensao/arquivos/deliberacao-no-

45-2020-reit-aprova-as-alteracoes-no-ppc-de-bacharelado-em-engenharia-civil-

ofertado-pelo-c-maceio.pdf 
 
Deliberação nº 50/2020 – REIT Aprova Ad Referendum a prorrogação da 

suspensão do calendário acadêmico do ano letivo de 2020 do Instituto Federal 

de Alagoas, no período de 1º a 31 de julho de 2020 

https://www2.ifal.edu.br/noticias/suspensao-das-atividades-academicas-do-ifal-

e-prorrogada-ate-31-07/prorogacao-da-suspensao-das-atividades-1-a-31-julho-

1.pdf 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 

Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Estabelece o Programa 

Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-

2020-258915168 

instrução Normativa SEGES/ME nº 40, de 22 de maio de 2020 Dispõe sobre a 

elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares – ETP – para a aquisição de bens 

e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-

de-2020-258465807 

Resolução nº 6, de 2 de junho de 2020 Institui Grupo de Trabalho para a 

Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do 

Governo federal em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no 

âmbito do Comitê de Crise da covid-19 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/resolucao-n-6-de-2-de-junho-de-2020-259857288 

Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020 Institui o Sistema Integrado de Gestão 

Patrimonial - Siads, no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional e das empresas públicas dependentes do Poder 

Executivo federal, e dá outras providências. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-232-de-2-de-junho-de-2020-

259854887 

Instrução Normativa nº 43, de 8 de junho de 2020 Dispõe sobre a dispensa, o 

parcelamento, a compensação e a suspensão de cobrança de débito 

resultante de multa administrativa, prevista nas Leis nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 12.462, de 4 de agosto de 

2011, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional, não inscritas em dívida ativa. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-43-de-8-de-junho-

de-2020-260785995 

Instrução Normativa nº 44, de 10 de junho de 2020 Altera a Instrução Normativa nº 

1, de 31 de agosto de 2018, que estabelece orientação, critérios e procedimentos 

gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, relativos à implementação de 

Programa de Gestão, de que trata o § 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 10 de 

agosto de 1995. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-44-

de-10-de-junho-de-2020-261279454 

Fonte: Ifal, DOU e Ementário de Gestão Pública 

     www.ifal.edu.br 

Organização: Marília Matsumoto - Auditora - 82 3194-1190/ 82 98174-6538 

 

 

VÍDEOS E 
PODCASTS 

 

Ministro da CGU fala sobre os 

desafios do controle frente à 

pandemia 

https://www.youtube.com/

watch?v=WZsoCMVlnaY 

 
Capacitação sobre 

Contabilização de Benefícios - IN 

SFC nº 10/2020 

https://www.youtube.com/watc

h?v=TGLm4kGcVXs 
 

25ª Rede GIRC - 24 jun 2020 - 

“Segunda Linha de Defesa e 

Controles Internos” 

https://www.youtube.com/watc

h?v=QPwhqFDU6OA 

 
Seminário Ouvidoria em Tempos 

de Pandemia 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Cah1Wp_LP4k 

 
LAIve – a live da LAI – Introdução 

a Lei de acesso à informação.  
https://www.youtube.com/watc

h?v=Oe7hTQLTs-4 
 
 

Cuscuz com Gestão  - O 

exemplo da Nova Zelândia para 

o mundo no combate ao novo 

coronavírus 

https://www.cuscuzcomgestao.c

om.br/2020/06/extra-o-exemplo-

da-nova-zelandia-para-o.html 

 

Ciclo Mutações - A Outra 

Margem da Política 

https://www.enap.gov.br/pt/noti

cias/acesse-os-podcasts-do-

ciclo-mutacoes-a-outra-

margem-da-politica 
 

 

Cuscuz com Gestão  - Gestão de 

riscos e a tomada de decisão 

https://www.cuscuzcomgestao.c

om.br/2020/06/t01-ep07-gestao-

de-riscos-e-tomada-de.html 
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