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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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 

 

Instrução Normativa nº 1, de 20 de maio de 2020 Disciplina a utilização de recursos 
de acessibilidade na publicidade, nos pronunciamentos e nos discursos oficiais dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal http://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/instrucao-normativa-n-1-de-20-de-maio-de-2020-257819019  

 
 

AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS E 
ARTIGOS 

 
Conheça orientações da CGU 
sobre como fortalecer a 
integridade pública durante a 
pandemia 
https://www.gov.br/cgu/pt-
br/coronavirus/conheca-
orientacoes-da-cgu-sobre-
como-fortalecer-a-integridade-
publica-durante-a-pandemia 
 
TCU aprova pacote de normas 
voltadas à racionalização e 
simplificação de procedimentos 
https://portal.tcu.gov.br/imprens
a/noticias/tcu-aprova-pacote-
de-normas-voltadas-a-
racionalizacao-e-simplificacao-
de-procedimentos.htm 
 
Inovação em Contratações 
Públicas - Medida Provisória nº 
961/20 
https://www.comprasgovername
ntais.gov.br/images/conteudo/c
ovid19/MP-961.pdf 

 

CURSOS  

Noções Básicas do Trabalho 
Remoto 
https://www.escolavirtual.gov.br/
curso/293 

Gestão de Riscos em Processo 
de Trabalho 
https://www.escolavirtual.gov.br/
curso/300 

Inventário Participativo 
https://www.escolavirtual.gov.br/
curso/266 

Resolução nº 27/2020 - REIT Aprova ad referendum a as alterações na 
Resolução nº 25-CS-2018 https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaos-
colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-27-2020-aprova-ad-
referendum-as-alteracoes-na-resolucao-no-25-cs-2018-1.pdf 
 
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 10/2020 - REIT Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - PDTIC, biênio 2020/2021https://www2.ifal.edu.br/o-
ifal/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-
10-2020-aprova-o-plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-e-
comunicacao-2020-2021.pdf  
 
Resolução nº 11/2020 - REIT Aprovou o Plano Anual de Auditoria Interna 2020 
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/orgaos-colegiados/conselho-
superior/arquivos/resolucao-no-11-2020-aprova-o-plano-anual-de-auditoria-
interna-2020-do-ifal.pdf 
 
Resolução nº 12/2020 - REIT Aprovou as alterações na Resolução nº 39/2019-
REIT, de 2/12/2019, que aprovou o regulamento para concessão de 
afastamento stricto senso e pós-doutorado no país  https://www2.ifal.edu.br/o-
ifal/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-
12-2020-aprova-as-alteracoes-nas-resolucoes-no-39-e-40-2019.pdf 
 
Resolução nº 21/2020 - REIT Aprovar "ad referendum" do Conselho Superior, as 
alterações na Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Alagoas, 
aprovada pela Resolução nº 16/CS de 11/12/2017 https://www2.ifal.edu.br/o-
ifal/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-
21-2020-aprovar-as-alteracoes-na-politica-de-assistencia-estudantil.pdf 
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Portaria SEPT/ME nº 11.347, de 6 de maio de 2020. Estabelece os procedimentos e 
os requisitos técnicos para avaliação de Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI e emissão, renovação ou alteração de Certificado de Aprovação – CA e dá 
outras providências. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11.347-de-6-
de-maio-de-2020-255941711  
 
Decreto nº 10.360, de 21 de maio de 2020. Dispõe sobre a forma de identificação 
das autorizações de despesas relacionadas ao enfrentamento de calamidade 
pública nacional decorrente de pandemia e de seus efeitos sociais e 
econômicos. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.360-de-21-de-
maio-de-2020-258047313 
 

Decreto nº 10.340, de 6 de maio de 2020. Altera o Decreto nº 9.373, de 11 de maio 
de 2018, que dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e 
a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da 
administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.340-de-6-de-
maio-de-2020-255615821  
  
Portaria SGP/ME nº 11.540, de 7 de maio de 2020. Altera a Portaria nº 3.409, de 24 
de setembro de 2019, que estabelece orientações aos órgãos e entidades 
integrantes da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, 
acerca do recesso para comemoração das festas de final de 
ano. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11.540-de-7-de-maio-de-
2020-*-256529702  
 
Decreto nº 10.328, de 28 de abril de 2020. Altera o Decreto nº 8.690, de 11 de 
março de 2016, que dispõe sobre a gestão das consignações em folha de 
pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo 

federal. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.328-de-28-de-abril-
de-2020-254430238  
  
 

JULGADOS  
  
Qualificação Técnica e Exigências Extravagantes. Acórdão nº 961/2020 – TCU – 
Plenário.  
  
Cerceamento do Direito de Impugnação ao Edital. Acórdão nº 961/2020 – TCU 

– Plenário.  
  
Gestão de Riscos. Acórdão nº 4784/2020 – TCU – 1ª Câmara.  
  
Pesquisa de Preços. Acórdão nº 4447/2020 – TCU – 2ª Câmara.  
 
Inexequibilidade e Diligência. Acórdão nº 4447/2020 – TCU – 2ª Câmara.  
  
Rejeição Sumária de Intenção de Recurso. Acórdão nº 4447/2020 – TCU – 2ª 
Câmara.  
  
Planejamento da Contratação. Acórdão nº 4447/2020 – TCU – 2ª Câmara.  
  
Gestão de Riscos e Coronavírus. Acórdão nº 1048/2020 – TCU – Plenário.  
  
Duração Razoável Do Processo. Acórdão nº 1084/2020 – TCU – Plenário.  
  
Dedicação Exclusiva e Gerência de Sociedades Privadas. Acórdão nº 4930/2020 – 
TCU – 2ª Câmara. 

VÍDEOS E 
PODCASTS 

 

Diálogo Público – Aquisições de 
Soluções de TI 
https://www.youtube.com/watc
h?v=5jHUap3ORfE 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=MHegGndjmu0  
 
Programa Egov Home – Gestão 
de Riscos e Crises 
https://www.youtube.com/watc
h?v=i_u2Mqha2nE 
 
IERBB/MPRJ Ideias – Cidadania e 
Solidariedade na Quarentena 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Oy3tRKXvk6k&feature=youtu
.be 
 
Teletrabalho – a segurança do 
seu computador é importante 
para o TST 
https://www.youtube.com/watc
h?v=YQ4cA3QzfPY&feature=yout
u.be 
 
A Covid-19 e as medidas de 
isolamento social 
https://www.youtube.com/watc
h?v=EV1rl71dBEs 
 
Transparência na Gestão Pública 
em Tempos de Crise 
https://www.youtube.com/watc
h?v=PScag5OnLQI 
 
Audicast – Auditoria: você ama 
ou odeia? 
https://anchor.fm/equipe-somos-
auditores/episodes/T01E05-
Auditoria-voc-ama-ou-odeia-
edlue0 
 
Cuscuz com Gestão  - 
Teletrabalho e Isolamento 
https://www.cuscuzcomgestao.c
om.br/2020/05/t01-ep06-
teletrabalho-e-isolamento.html 

Fonte: Ifal, DOU e Ementário de Gestão Pública 
     www.ifal.edu.br 

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


