
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

RELATÓRIO DE GESTÃO
DO EXERCÍCIO DE 2017

Maceió/AL, 2018.



   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado
aos  órgãos  de  controle  interno  e  externo  como
prestação  de  contas  anual  a  que  esta  Unidade
Prestadora  de  Contas  está  obrigada  nos  termos  do
parágrafo único do art.  70 da Constituição Federal,
elaborado de acordo com as disposições da IN TCU
nº  63/2010,  DN  TCU  n°  161/2017,  DN  TCU  n°
163/2017 e Portaria-TCU nº 65/2018.

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Maceió/AL, 2018.



AUTORIDADES                                                                                                                          

Michel Miguel Elias Temer Lulia
Presidente da República

José Mendonça Bezerra Filho
Ministro da Educação

Eline Neves Braga Nascimento 
Secretária de Educação Profissional e Tecnológica

Sérgio Teixeira Costa
Reitor



COLÉGIO DE DIRIGENTES

Sérgio Teixeira Costa
Reitor – Presidente 

Luis Henrique de Gouvêa Lemos
Pró-Reitor de Ensino - PROEN

Wellington Spencer Peixoto
Pró-Reitor de Administração - PROAD

Altemir João Secco
Pró-Reitor de Extensão - PROEX

Carlos Henrique Almeida Alves
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação - PRPI

Carlos Guedes de Lacerda
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional - PRDI

Jeane Maria de Melo
Diretora-Geral do Campus Maceió 

Anselmo Lúcio Aroucha Santos
Diretor-Geral do Campus Satuba

Ana Quitéria Menezes de Oliveira
Diretora-Geral do Campus Palmeira dos Índios

Marília Costa Góis 
Diretora-Geral do Campus Marechal Deodoro

Ricardo de Albuquerque Aguiar
Diretor-Geral do Campus Piranhas

Carlson Lamenha Apolinário
Diretor-Geral do Campus Penedo

Fábio Ribeiro
Diretor-Geral do Campus Arapiraca

Dácio Lopes Camerino Filho
Diretor-Geral do Campus Maragogi

Jocília de Oliveira Rodrigues
Diretora-Geral do Campus Murici

Gilberto da Cruz Gouveia Neto
Diretor-Geral do Campus Santana do Ipanema



Valdomiro Odilon Pereira
Diretor-Geral do Campus Viçosa

José Roberto Alves Araújo
Diretor-Geral do Campus Coruripe

Marcos Henrique de Lucena Serafim
Diretor-Geral do Campus Batalha

Edel Alexandre Silva Pontes
Diretor-Geral do Campus Rio Largo

José Hélio dos Santos
Diretor-Geral do Campus São Miguel dos Campos

Alexandre Bomfim Barros
Diretor-Geral do Campus Avançado Benedito Bentes 



CONSELHO SUPERIOR

Sérgio Teixeira Costa
Presidente

Valdemir Lino Chaves Filho – Titular
Givaldo Oliveira dos Santos - Titular
Jean Marcelo Barbosa de Oliveira – Titular
Cleidson Jacinto de Freiras – Titular
Bruno Rodrigo Tavares Araújo – Titular
Israel Crescencio da Costa – 1° Suplente
Alexandre Fleming Vasques Bastos – 2° Suplente
Representantes do corpo docente

Fernando Antônio Luís dos Santos – Titular
Maurício Ferreira Menezes – Titular
Ivaldo dos Reis Vieira – Titular
Fátima Simone da Conceição – Titular
Geórgia Valéria Andrade – Titular
Diego Gourthieres Campos Fernandes – 1° Suplente
Diego dos Santos Alves – 2° Suplente
Kledson Marques Cavalcante – 3° Suplente
Representantes do corpo técnico-administrativo

Anselmo Lúcio Aroucha Santos – Titular
Fábio Ribeiro – Titular
Ricardo de Albuquerque Aguiar – Titular
Valdomiro Odilon Ferreira – Titular
Edel Alexandre Silva Pontes – Titular
José Hélio dos Santos – 1° Suplente
Marilia Costa Gois – 2° Suplente
José Roberto Alves Araújo – 3° Suplente
Representantes do Colégio de Dirigentes

Júlio José de Oliveira Silva - Titular
Gabriel Ferreira da Silva - Titular
Bruno Henrique Salvador Farias – Titular
Kevin Miranda Soares – Titular
Ícaro Anselmo Estevão – Titular
Dhyego Silva Medeiros – 1° Suplente
Israel Correia Oliveira – 2° Suplente
Representantes do corpo discente

José Ismair de Oliveira dos Santos - Titular
João Paulo dos Santos Garcia – Titular
Mylena Laryça Ferreira dos Santos – 1° Suplente
José Erick Gomes da Silva – 2° Suplente
Wiallis Verissimo Silveira da Costa
Representantes dos alunos egressos



LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

AUDINT – Auditoria Interna do Instituto Federal de Alagoas

CGU – Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

CONSUP – Conselho Superior

CRA – Coordenação de Registro Acadêmico

DGP – Diretoria de Gestão de Pessoas

DIEX – Diretoria de Infraestrutura e Expansão

DIREAD- Diretoria de Educação a Distância

DTI – Diretoria de Tecnologia da Informação

EAD – Educação a Distância

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IFAL – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas

INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

NAPNE – Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas

PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna

PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucionalização

PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PIB – Produto Interno Bruto

PLS – Plano de Logística Sustentável

PNE – Pessoa com Necessidades Específicas

PRDI – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucionalização

PROAD – Pró-Reitoria de Administração

PROEJA – Programa Nacional  de  Integração  da  Educação  Profissional  com a  Educação
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos

PROEN – Pró-Reitoria de Ensino

PROEX – Pró-Reitoria de Extensão

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

PROPEQ – Programa Institucional de Extensão 

PRPI – Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

RAINT – Relatório Anual de Auditoria Interna

SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira 

SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos



SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

SIGRH –  Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos

SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

SIREM – Sistema de Remoção

SPDA –  Sistema de proteção contra descargas atmosféricas

TCU – Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

UAB – Universidade Aberta do Brasil

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte



SUMÁRIO
2. APRESENTAÇÃO..............................................................................................................11
3. VISÃO GERAL...................................................................................................................13

3.1. Finalidade e competências............................................................................................13
3.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade..................14
3.3. Ambiente de Atuação....................................................................................................14
3.4. Organograma.................................................................................................................20
3.5. Macroprocessos finalísticos..........................................................................................23

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS.......................................29
4.1. Planejamento Organizacional........................................................................................29

4.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício......................................................29
4.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico.......................................34
4.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros 
planos...............................................................................................................................34

4.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos.........36
4.3. Desempenho Orçamentário...........................................................................................37

4.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de 
responsabilidade da Unidade...........................................................................................37
4.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário............................................45
4.3.3. Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento..............48
4.3.4. Restos a pagar de exercícios anteriores.................................................................49
4.3.5. Execução descentralizada com transferência de recursos.....................................50
4.3.5.1. Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas
.........................................................................................................................................52
4.3.6. Informações sobre a realização das receitas..........................................................52
4.3.7. Informações sobre a execução das despesas.........................................................53
4.3.8. Suprimentos de fundos, contas bancária tipo B e cartões de pagamento do 
governo federal................................................................................................................56

4.4. Apresentação e análise de indicadores de desempenho................................................59
4.4.1. Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do
Tribunal de Contas da União...........................................................................................59

4.5. Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos..............60
5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS....................61

5.1. Descrição das estruturas de governança........................................................................61
5.2. Atuação da unidade de auditoria interna.......................................................................63

5.2.1. Sobreposição de carga horária - Pronatec.............................................................65
5.3. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos....................................67
5.4. Gestão de riscos e controles internos............................................................................67

6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO..................................................................................69
6.1. Gestão de pessoas..........................................................................................................69

6.1.1. Estrutura de pessoal da unidade............................................................................69
6.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal.............................................................69
6.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal..............................................................69
6.1.4. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários..................................................69
6.1.5. Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com 
organismos internacionais...............................................................................................77

6.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura...........................................................................77
6.2.1. Gestão da frota de veículos...................................................................................79



6.2.2. Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações 
gerenciais sobre veículos nessas condições.....................................................................83
6.2.3. Gestão do patrimônio imobiliário da União..........................................................83
6.2.4. Cessão de espaço físico e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas......88
6.2.5. Informações sobre imóveis locados de terceiros...................................................89
6.2.6. Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à 
atividade-fim...................................................................................................................90

6.3. Gestão da tecnologia da informação.............................................................................97
a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor de TI (PDTI), 
apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico Institucional:.................97

6.3.1. Principais sistemas de informações.....................................................................105
6.4. Gestão ambiental e sustentabilidade...........................................................................107

6.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 
contratação de serviços ou obra.....................................................................................107

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE..............................................................110
7.1. Canais de acesso ao cidadão........................................................................................110
7.2. Carta de Serviços ao Cidadão......................................................................................110
7.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários................................................110
7.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
............................................................................................................................................110
7.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações..............111

8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS..........................113
8.1. Desempenho financeiro do exercício..........................................................................113
8.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos................................................113
8.3. Sistema de apuração de custos no âmbito da unidade.................................................114
8.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas................114

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
................................................................................................................................................135

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU...........................................135
9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno....................................142
9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário.......160
9.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 
disposto no art. 5° da Lei 8.666/1993................................................................................160
9.5. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas 
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento......................................................160
9.6. Informações sobre ações de publicidade e propaganda..............................................160
9.7. Demonstração da conformidade com o disposto no art. 3° do Decreto 5.626/2005...161

10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES...............................................................165
10.1. Pró-Reitoria de Ensino..............................................................................................165
10.2. Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.........................................................................165
10.3. Pró-Reitoria de Extensão..........................................................................................189

11. ANEXOS E APÊNDICES...............................................................................................189
12. PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA...........190
13. PARECER DE COLEGIADO.......................................................................................191
14. RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO.................................192
15. DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE.......................................................................195



2. APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) apresenta o Relatório Anual de Gestão 2017 em
atendimento  às  determinações  expressas  na  IN  TCU  nº  63/2010,  da  DN  TCU  nº  161  e
163/2017 e Portaria TCU nº 65/2018, bem como nas orientações do órgão de controle interno.
Cabe registrar que os Institutos Federais, órgãos da administração pública indireta, possuem
natureza  jurídica  de  autarquia  e  autonomia  administrativa,  financeira,  orçamentária,
patrimonial, disciplinar e didático-pedagógica.

O Ifal é uma instituição de educação básica e profissional, superior, pluricurricular e
multicampi, formada pela Reitoria, 15 Campi e 1 Campus Avançado, quais sejam: Benedito
Bentes,  Satuba,  Marechal  Deodoro,  Palmeira  dos  Índios,  Rio  Largo,  Murici,  Maragogi,
Coruripe,  Penedo,  São  Miguel  dos  Campos,  Arapiraca,  Santana  do  Ipanema,  Piranhas,
Batalha; e por 11 polos de Educação a Distância em: Maceió, Maragogi, Arapiraca, Palmeira
dos Índios, Santana do Ipanema, Cajueiro, Paripueira, São José da Lage, Mata de São João-
BA, Ilhéus-BA e Vitória da Conquista-BA.

Mesmo  diante  dos  desafios  para  a  administração  de  uma  instituição  educacional
pública, outros mais oriundos da situação econômica do país, o Ifal, aliado à busca de práticas
de gestão comprometidas com a qualidade, vem avançando na concretização dos objetivos
estratégicos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018, demostram o
quanto é  possível  fazer  quando se possui  servidores  profissionais  determinados a  fazer  a
diferença!

Entre as realizações conquistadas pelo Ifal, em 2017, podemos citar: implementação
de  nova  ferramenta  para  tornar  transparente  os  dados  da  instituição;  adesão  do  Ifal  ao
mestrado ProfEPT, tornando-se polo; implementação do Plano de Logística Sustentável no
Campus Maceió;  projeto de ex-aluno do Ifal  Penedo é executado pela  Slum em Maceió;
reintegração de servidores da extinta RFSA ao Ifal; Campus Palmeira recebe prêmio Notáveis
da  Cultura  Alagoana  na  categoria  “Incentivo  à  Leitura”;  oferta  de  diversos  cursos  de
qualificação  para  servidores;  inauguração  do  Campus  Maragogi;  oferta  dos  cursos  de
especialização em Docência na Educação Profissional (modalidade EaD) no Campus Maceió,
em  Linguagem  e  Práticas  Sociais  no  Campus  Murici,  e  em  Gerenciamento  e
Desenvolvimento Ágil de Softwares; participação de estudantes e servidores em congressos,
seminários e outros eventos local, regional, nacional e/ou internacional; oferta do primeiro
curso na área de saúde: curso técnico de enfermagem no Campus Avançado Benedito Bentes;
curso tecnológico de Design de Interiores recebe nota máxima (5) no Enade e está entre os
melhores  do  país;  estudantes  do  Campus  Palmeira  dos  Índios  projetam casas  de  até  R$
7.500,00; concessão de boldas de produtividade em pesquisa; implantação da unidade SIASS-
Ifal; estudantes do Ifal Campus Marechal Deodoro ganham prêmios nos EUA com projeto
Palmas para Vida; instituição da Comissão de Gênero e Raça no Ifal; recredenciamento da
instituição pelo MEC com conceito 4; reuniões de gestão da reitoria com os campi; conceção
de título de  mérito  acadêmico a  estudantes  do Campus Marechal  Deodoro;  realização de
eventos;  oferta  de  diversos  cursos  de  extensão;  certificação  da  1ª  turma  de  travestis  e
mulheres  transexuais  da  Rede  Federal  pelo  programa  Mulheres  Mil;  homenagem  aos
servidores aposentados; realização de seminário sobre a reforma do ensino médio; avaliação
dos  indicadores  dos  projetos  estratégicos  do  PDI  2014-2018;  início  das  atividades  do
mestrado em Tecnologias Ambientais; entre outros.



Logo, o Relatório de Gestão do Exercício de 2017 do Ifal expressa um conjunto de
ações integradas entre Ensino-Pesquisa-Extensão-Gestão, fruto dos esforços do coletivo de
docentes, técnico-administrativos e estudantes, que buscam pela excelência no cumprimento
da função social  da Instituição,  articulando ações  com base na diretriz  de integração das
atividades de cada área, visando a formação de cidadãos críticos para o mundo do trabalho.
Dessa forma,  cada  evento,  independentemente de ser  centrado em uma das  áreas,  teve  a
participação  dos  outros  porque  o  Ifal  entende  que  a  integração  dessas  áreas  é  um  ato
pedagógico.

Sérgio Teixeira Costa
Reitor



3. VISÃO GERAL

3.1. Finalidade e competências

De  acordo  com  a  Lei  n°  11.892/2008,  no  seu  art.  6º,  onde  constam  as  finalidades  e
características dos Institutos Federais, e consciente de sua responsabilidade na execução das
políticas públicas, o  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL)
executa suas ações respeitando a sua:
Função Social (Missão):

Promover educação de qualidade, pública e gratuita, fundamentado 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. (Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI, 2014-2018, pg. 40)

Os programas e ações de Governo executados pelo IFAL buscam ampliar a oferta da
Educação Profissional e Tecnológica para os diversos níveis e modalidades de ensino, assim
como  desenvolver atividades de pesquisa e extensão, observando, para execução destes, os
valores institucionais apresentados no PDI, 2014-2018:

• Ética;

• Compromisso social e institucional;

• Gestão democrática;

• Transparência;

• Busca pela excelência; e

• Compromisso com a sustentabilidade.

Visam, ainda, atender o educando através de programas de bolsas de pesquisa, extensão
e  assistência  estudantil,  proporcionando  condições  para  sua  permanência  e  melhor
desempenho. Além disso, a Instituição é dotada de infraestrutura que possibilita o acesso da
comunidade  acadêmica  a  laboratórios,  salas  de  aulas,  auditórios,  acervo  bibliográfico,
equipamentos  atualizados,  dentre  outros,  e  promove  a  capacitação  e  qualificação  de  seu
pessoal,  permitindo  a  melhoria  continuada  do  processo  de  ensino-aprendizagem  e  as
atividades de gestão.

Portanto, o IFAL reforça o seu papel na sociedade como o maior centro de referência
em  educação  profissional  em  Alagoas.  Tal  reconhecimento  decorre  da  excelência  e  da
qualidade  dos  cursos  ofertados,  avaliados  pelo  Ministério  da  Educação  por  meio  dos
indicadores de qualidade da educação, cujo resultado institucional obtido foi conceito 4, numa
escala de 1 a 5, no Índice Geral de Curso (IGC), proporcionando à sociedade a construção de
uma nova realidade educacional.



3.2.  Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da
unidade

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) foi criado a
partir da fusão das seguintes autarquias: Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas
(CEFET/AL) e Escola Agrotécnica Federal de Satuba (EAFS) que, com históricos distintos, a
partir de 29 de dezembro de 2008, por meio da  Lei nº 11.892, passaram a ser uma única
Instituição Federal, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica.

A partir da criação do IFAL, foram instituídos os seguintes regulamentos e normas
para o seu funcionamento:

1)  Estatuto,  aprovado  pela  Resolução  nº  11/Conselho  Superior-2009.  (disponível  em
<https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/legislacao/estatuto-do-ifal/view>).

2)  Regimento Geral, aprovado pela Resolução n° 51/Conselho Superior-2013. (disponível
em  <https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2013/Res%20No
%2051-CS-2013-ANEXO-%20REGIMENTO%20GERAL.pdf/view>).

3) Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, 2014-2018, aprovado pela Resolução n°
50/Conselho  Superior-2013  (disponível  em   <http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/documentos/pdi-1/pdi-

1/view>).

3.3. Ambiente de Atuação

a) Caracterização e comportamento do mercado de atuação:

De acordo com o último Censo Demográfico do IBGE (2010), o Estado de Alagoas
chegou a uma população de 3.120.494, o que corresponde a 6% do total da população da
região Nordeste, recenseada em 53.081.950 de habitantes.

Analisando a distribuição populacional do Estado entre as três mesorregiões – Agreste
Alagoano, Leste Alagoano e Sertão Alagoano, percebe-se que o Leste Alagoano possui 66%
da  população  total  do  Estado,  tendo  a  capital  Maceió  30%  desta  população  e  45%  da
mesorregião Leste, totalizando 932.748 habitantes. O Agreste Alagoano corresponde a 20%
da população de Alagoas, estando em seu território o município de Arapiraca, com população
de  410.798  habitantes.  A mesorregião  Sertão  Alagoano  tem  14%  da  população  total  do
Estado, sendo o município de Delmiro Gouveia o mais populoso, com 48.096 habitantes. 

Este mercado de atuação é caracterizado por possuir o pior Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) do Brasil (0,667), conforme dados divulgados em 2016 pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),  demonstrando as  enormes necessidades
socioeconômicas do Estado de Alagoas e  a responsabilidade social desta Instituição como
centro formativo de cidadãos críticos para o mercado de trabalho.

Mesorregião Leste Alagoano

Na Mesorregião Leste Alagoano, a mais populosa do Estado e a que mais recebe
investimentos, se concentram 72% da força do IFAL. Essa região abriga a produção
canavieira,  sendo  formada,  majoritariamente,  por  grandes  propriedades.  O
surgimento  dos  assentamentos  da  reforma  agrária  tem promovido  uma pequena
mudança no perfil fundiário da região. (PDI, 2014, pg. 33)

http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/documentos/pdi-1/pdi-1/view
http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/documentos/pdi-1/pdi-1/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2013/Res%20No%2051-CS-2013-ANEXO-%20REGIMENTO%20GERAL.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2013/Res%20No%2051-CS-2013-ANEXO-%20REGIMENTO%20GERAL.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/legislacao/estatuto-do-ifal/view


Mesorregião Agreste Alagoano

Na  Mesorregião  Agreste  Alagoano  encontram-se  os  Campi  de  Arapiraca  e  de
Palmeira dos Índios. Por estar localizada na área central, entre o Sertão e a Mata
Atlântica, esta região apresenta características dessas duas regiões do Estado. Dentre
as culturas de feijão, fumo, amendoim, mandioca, milho, caju, algodão e cana-de-
açúcar, a que mais se destaca é a do fumo, concentrada na cidade-polo de Arapiraca.
Nessa mesorregião, são encontrados minerais como amianto, argila, calcário e ferro.
No Agreste, estão concentradas as pequenas propriedades de tipo familiar que, com
uma qualidade de vida superior à do sertão, em função da melhor precipitação e da
qualidade dos solos, permite uma produção mais diversificada. (PDI, 2014, pg. 36)

Mesorregião Sertão Alagoano

Dentro da Mesorregião Sertão Alagoano encontram-se 19% da força do IFAL, com
os  Campi  Santana  do  Ipanema e  Piranhas.  A economia  dessa  mesorregião  está
baseada  no  comércio  e  na  agricultura,  com  o  desenvolvimento  da  criação  de
caprinos e bovinos. Nos últimos anos, vem recebendo investimentos para pequenas
represas, de modo a conter a água da chuva, ajudando no consumo e nas plantações
familiares.  Os principais produtos dessa mesorregião são o feijão e a mandioca. A
região  do  Sertão  abriga  a  principal  bacia  leiteira  do  Estado,  envolvendo  um
contingente de 2.500 propriedades, irradiando-se a partir do município de Batalha.
Há uma preocupação com os custos de produção, que são mais altos que os da zona
litorânea. (PDI, 2014, pg. 37)

b) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em
relação ao seu ambiente de atuação:

O IFAL oferece, em consonância com as demandas da comunidade acadêmica e com o
Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI  2014-2018),  serviços  nas  áreas  de  ensino,
ofertando  cursos  de  Formação  Inicial  e  Continuada,  técnicos  (integrados,  subsequentes  e
concomitantes),  graduação  (bacharelado,  licenciatura  e  superiores  de  tecnologia)  e  pós-
graduação; de pesquisa,  que visa incentivar e apoiar projetos de inovação “[…] a fim de
suscitar  o  desenvolvimento  de  soluções  técnicas  e  tecnológicas que  contribuam  para  o
enfrentamento dos problemas que afetam nossa sociedade” (PDI 2014-2018, pg. 94); e de
extensão,  que  contribuem para  a  interação  com a  sociedade  “[…]  por  meio  de  ações  e
atividades de extensão social e tecnológica, abrangendo o conjunto de atores externos (…) na
perspectiva do desenvolvimento das pessoas e das organizações” (PDI 2014-2018, pg. 113).

c) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada:

Podemos destacar a Universidade Tiradentes (UNIT), Faculdade Estácio de Alagoas
(FAL),  Centro  Universitário  CESMAC,  o  Sistema  S,  Faculdade  Alagoana  de  Tecnologia
(FAT),  Universidade  Maurício  de  Nassau  (UNINASSAU)  e  a  Universidade  Federal  de
Alagoas  (UFAL),  que  oferecem alguns  produtos  (cursos)  similares  e  disputam conosco a
mesma fatia do mercado consumidor.

d) Ameaças observadas no seu ambiente de negócio:

A ameaça de maior destaque está sendo o contexto político-econômico pelo qual vem
passando  o  país.  O  crescimento  do  PIB  ficou  em 1% em  2017  e  a  expectativa  de  um



crescimento  ainda  tímido  neste  ano  (2%),  conforme a Lei  Orçamentária  Anual  de  2018,
reduziu as arrecadações do Governo, refletindo na diminuição do orçamento destinado aos
órgãos  e  entidades  públicas,  incluídas  aí  as  Instituições  Federais  de  Ensino.  Como
consequência,  foram necessárias  medidas  de  retenção de  despesa  por  parte  da  gestão  no
último ano, exigindo uma readequação de suas atividades dentro do contexto orçamentário
atual.

g) Distribuição dos campi do IFAL no Estado de Alagoas:

(1) Campus Arapiraca

 Localizado no Agreste, o Campus Arapiraca iniciou suas atividades no
segundo semestre de 2010, funcionando provisoriamente em uma escola municipal.
Em 2017, além de cursos de qualificação profissional (FIC), ofereceu cursos de nível
técnico, graduação (licenciatura e tecnologia) e especialização.

Matrículas em 2017: 1.700.

(2) Campus Avançado Benedito Bentes

 O Campus Avanço Benedito Bentes está localizado no bairro mais populoso da
capital alagoana, com cerca de 200 mil habitantes, instalado em uma área destinada a
um complexo de cinco escolas públicas. O espaço cedido pelo governo do Estado,
com 12.467 m2, conta com salas de aula, auditório, biblioteca, laboratórios, além de
quadra poliesportiva e campo de futebol. Foi inaugurado em 25 de novembro de 2016.

 Fonte: Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFAL.



Ofereceu em 2017 o curso técnico subsequente em Logística, sendo que terá, neste
ano de 2018, a primeira turma do técnico subsequente em Enfermagem.

Matrículas em 2017: 117.

(3) Campus Batalha

 O Campus Batalha teve  sua aula  inaugural  no dia  22 de  outubro de 2014,
realizada no auditório do Polo Tecnológico Agroalimentar de Batalha, sede provisória
do instituto no município. Em 2017 ofertou cursos de qualificação profissional (FIC) e
técnico.

Matrículas em 2017: 366.

(4) Campus Coruripe

 As atividades de acompanhamento para a implantação do Campus Coruripe
tiveram início no dia 28 de janeiro de 2014, com a reforma e preparação da Escola
Municipal Nelson Araújo Lessa, onde se encontra a unidade provisória do Campus na
cidade.  A sede definitiva do IFAL Coruripe será localizada às margens da Rodovia
Engenheiro Guttemberg Brêda Neto (AL – 101 Sul), Alto do Cruzeiro. Em 2017, além
de curso de qualificação profissional (FIC), ofereceu cursos de nível técnico.

Matrículas em 2017: 373.

(5) Campus Maceió

 Localizado na capital, o Campus Maceió iniciou suas atividades em 1968, na
Escola Técnica Federal de Alagoas, e hoje está instalado em sua sede definitiva. Em
2017  ofereceu  cursos  de  qualificação  profissional  (FIC),  técnico,  graduação
(licenciatura, bacharelado, tecnologia) e especialização.

Matrículas em 2017: 6.557.

(6) Campus Maragogi

 Localizado no litoral norte,  o Campus Maragogi iniciou suas atividades no
segundo semestre de 2010, funcionando provisoriamente em uma escola municipal.
Em  2017 ofertou cursos  de  qualificação  profissional  (FIC),  técnico  e  graduação
(tecnológico, licenciatura e bacharelado).

Matrículas em 2017: 1.317.

(7) Campus Marechal Deodoro

 Localizado no litoral, o Campus Marechal Deodoro iniciou suas atividades no
segundo semestre de 1995, com sede própria.  Em  2017 ofertou cursos técnico,
graduação (tecnologia), especialização e mestrado profissional.

Matrículas em 2017: 2.236.



(8) Campus Murici

 Localizado na Zona da Mata, o Campus Murici iniciou suas atividades no
segundo semestre de 2010, funcionando provisoriamente em uma escola municipal.
Em 2017 ofereceu cursos técnico, licenciatura e especialização.

Matrículas em 2017: 691.

(9) Campus Palmeira dos Índios

 Localizado na região do Agreste, o Campus Palmeira dos Índios  iniciou suas
atividades em 1993, com sede própria. Em 2017 ofertou cursos técnicos e graduação
(tecnologia, licenciatura e bacharelado).

Matrículas em 2017: 2.003.

(10) Campus Penedo

 Localizado na região do Baixo São Francisco, o Campus Penedo iniciou suas
atividades no segundo semestre de 2010, funcionando em sede própria. Em 2017
ofertou cursos de qualificação profissional (FIC), técnico e licenciatura.

Matrículas em 2017: 1.329.

(11) Campus Piranhas

 Localizado no alto Sertão,  o Campus Piranhas  iniciou  suas atividades no
segundo semestre de 2010, funcionando em sede própria. Em 2017  ofertou cursos
técnicos e bacharelado

Matrículas em 2017: 818.

(12) Campus Rio Largo

 O Campus Rio Largo iniciou suas atividades em abril de 2014 com os cursos
do PRONATEC. Em 2014 iniciou o curso técnico subsequente de Informática, cuja
aula inaugural da primeira turma de informática ocorreu em 30/10/2014. Em parceria
com  a  INFRAERO,  atualmente  encontra-se  instalado  no  espaço  Projeto  Reviver,
situado no Aeroporto Zumbi dos Palmares. O campus Rio Largo vem se integrando ao
setor  produtivo  da  região  do  Tabuleiro  dos  Martins,  Rio  Largo  e  adjacências,
procurando maior aproximação entre as empresas e o IFAL. Em 2017 ofereceu cursos
técnicos.

Matrículas em 2017: 327.

(13) Campus Santana do Ipanema

 Localizado no sertão de Alagoas, o Campus Santana do Ipanema iniciou suas
atividades no segundo semestre de 2010, funcionando provisoriamente na
Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Em 2017 ofertou curso de qualificação
profissional (FIC), técnico e graduação (licenciatura e bacharelado).

Matrículas em 2017: 1.030.



(14) Campus Satuba

 Localizado na região metropolitana de Maceió, o Campus Satuba, junto com o
de  Maceió, deu início ao ensino profissionalizante no Estado. Situado em sede
própria, ofertou em 2017 cursos técnicos e graduação (tecnologia).

Matrículas em 2017: 1.308.

(15) Campus São Miguel dos Campos

 Localizado na Zona da Mata, o Campus São Miguel iniciou as suas atividades
no segundo semestre de 2010, funcionando provisoriamente em uma escola municipal.
Em 2017 ofertou cursos de qualificação profissional (FIC) e técnicos.

Matrículas em 2017: 655.

(16) Campus Viçosa

 O Campus Viçosa teve sua primeira aula inaugural no dia 27 de setembro de
2014. Com a inauguração oficial, foi beneficiada toda a região serrana dos quilombos,
que envolve não só Viçosa, mas também os municípios de Mar Vermelho, Chã Preta,
Paulo Jacinto, Cajueiro e Capela. Em 2017 ofertou cursos de qualificação profissional,
técnicos e licenciatura.

Matrículas em 2017: 740.



3.4. Organograma



Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo
Período de atuação

no exercício

Reitoria
Representar,  administrar,  gerir,
coordenar  e  superintender  as
atividades da Instituição. 

Sérgio Teixeira Costa
Professor do Ensino
Básico, Técnico e

Tecnológico
01/01 a 31/12/2017

Pró-Reitoria de Administração (PROAD)

Planejar,  coordenar,  superintender,
avaliar e fomentar as atividades de
administração,  envolvendo  a
gestão  orçamentária,  financeira,
patrimonial  e  contratual  do
Instituto.

Wellington Spencer Peixoto
Professor do Ensino
Básico, Técnico e

Tecnológico
01/01 a 31/12/2017

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 
(PRDI)

Planejar,  coordenar,  superintender,
avaliar e fomentar as atividades de
planejamento  institucional,
infraestrutura  e  tecnologia  da
informação.

Carlos Guedes de Lacerda
Professor do Ensino
Básico, Técnico e

Tecnológico
01/01 a 31/12/2017

Pró-Reitoria de Ensino (PROEN)

Planejar,  coordenar,  superintender,
avaliar e fomentar as atividades na
área  de  ensino  de  nível  Básico,
Técnico e Tecnológico do Instituto.

Luiz Henrique de Gouveia Lemos
Professor do Ensino
Básico, Técnico e

Tecnológico
01/01 a 31/12/2017

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)

Planejar,  coordenar,  superintender,
avaliar e fomentar as atividades na
área  de  extensão,  articuladas  ao
ensino e pesquisa.

Altemir João Secco
Professor do Ensino
Básico, Técnico e

Tecnológico
01/01 a 31/12/2017

Pró-Reitoria de Pesquisa (PRPI)

Planejar,  coordenar,  superintender,
avaliar e fomentar as atividades de
pesquisa,  articuladas  ao  ensino  e
extensão.

Carlos Henrique Almeida Alves
Professor do Ensino
Básico, Técnico e

Tecnológico
01/01 a 31/12/2017

Diretores de Campi Propor,  supervisionar  e  avaliar  a
execução dos planos, programas e
projetos do Campus. 

Alexandre Bomfim Barros 

Ana Quitéria Menezes de Oliveira

Anselmo Lúcio Aroucha Santos

Carlson Lamenha Apolinário

Dácio Lopes Camerino Filho

Professores do Ensino
Básico, Técnico e

Tecnológico
01/01 a 31/12/2017



Edel Alexandre Silva Pontes

Fábio Ribeiro

Gilberto da Cruz Gouveia Neto

Jeane Maria de Melo

Jocília de Oliveira Rodrigues

José Hélio dos Santos

José Roberto Alves Araújo

Marília Costa Góis 

Marcos Henrique de Lucena Serafim

Ricardo de Albuquerque Aguiar

Valdomiro Odilon Pereira



3.5. Macroprocessos finalísticos

Os  macroprocessos  finalísticos  são  as  grandes  funções  de  uma  organização,
constituindo conjuntos de atividades voltadas para o cumprimento de objetivos estratégicos.

Considerou-se  como  macroprocessos  finalísticos  do  IFAL as  atividades  exercidas
pelas Pró-Reitorias de Ensino, de Pesquisa e Inovação e de Extensão, por serem as unidades
responsáveis  pela  execução  das  atividades  estritamente  relacionadas  com  o  negócio  da
instituição, que é a promoção do ensino, pesquisa e extensão.

Na descrição  de cada  macroprocesso estão  os  objetivos  estratégicos  constantes  do
Planejamento  do  IFAL  (disponível  em:
<http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes_bsc/sgm/Index>),  sendo  que  foram
considerados  como  “Produtos  e  Serviços”  as  iniciativas  resultantes  de  cada  objetivo
estratégico.

http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes_bsc/sgm/Index


Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços
Principais parceiros

externos
Insumos e

fornecedores
Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

ENSINO

Consolidar a expansão do 
IFAL para ampliar a oferta 
de seus serviços.

Monitoramento da Implantação 
de Novo Curso Técnico a 
Distância.

Prefeituras dos municípios, 

Secretaria  de  Educação  de
Alagoas, MEC, INEP, 

CAPES.

INSUMOS: 

Materiais  de
escritório,
informática,
descartáveis.

Diretrizes  da
SETEC/MEC.

Legislação  relativa
ao ensino.

Projeto  Pedagógicos
de cursos superiores
e técnicos.

FORNECEDORES:

a  PROEN  não  atua
diretamente  com
fornecedores,
ficando  a  cargo  da
PROAD  realizar  as
aquisições  dos
insumos   de
necessidade  das
unidades estratégicas
da Reitoria.

Comunidades
onde  estão
inseridos  os
campi  e
comunidade
acadêmica.1

Pró-Reitoria  de
Ensino

(PROEN)Monitoramento da Implantação 
de Novos Cursos Técnicos.

Monitoramento da Implantação 
de Novos Cursos de Graduação.

Política Institucional de 
Formação Inicial e Continuada 
do Magistério da Educação 
Básica.

Garantir  a  oferta  regular  de
cursos  na  modalidade  a
distância. 

Execução do Recredenciamento
Institucional EAD.

Institucionalização da Educação
a Distância.

Assegurar  aos  discentes
condições de permanência e
conclusão com êxito. 

Elaboração  e  Atualização  de
Normativos do Ensino.

Implementação  de  ações  que
assegurem  a  permanência  e
êxito do aluno.

Monitoramento  do  Plano
Estratégico  Institucional  de
Permanência  e  Êxito  dos
Estudantes.

Reestruturação dos Projetos dos
Cursos  Técnicos  Integrados  ao
Ensino Médio.

Incrementar  o  número  de
vagas  nos  cursos  oferecidos
pelo  IFAL,  sendo  parte  das
novas  vagas  destinadas  a
pessoas  com  necessidades

Incrementar o número de vagas
nos  cursos  oferecidos  pelo
IFAL,  sendo  parte  das  novas
vagas destinadas a pessoas com
necessidades específicas. 

1Entende-se por “comunidades onde estão inseridos os campi” a mesorregião onde se localiza o campus com as ações propostas, e por  “comunidade acadêmica do IFAL” os
discentes, docentes e técnicos-administrativos.



específicas. 

Instituir  e/ou  consolidar  as
instâncias colegiadas. 

Monitoramento da Implantação
dos  Colegiados  dos  Cursos
Técnicos.

Monitoramento da Implantação
dos  Colegiados  dos  Cursos
Técnicos a Distância.

Integrar  as  ações  de ensino,
pesquisa  e  extensão  como
ato educativo e pedagógico. 

Curricularização da Extensão.

Eventos integradores de ensino,
pesquisa e extensão

Implementação dos Projetos de
Ensino.

Difundir  e  implementar
ações  para  consecução  dos
objetivos expressos no mapa
estratégico,  por  meio  de
planos  de  ação  e  do
aperfeiçoamento  dos
instrumentos  de
monitoramento  e  avaliação
do alcance destes. 

Gerenciamento  dos  projetos
estratégicos da Pró-Reitoria.

Promover  a  formação
continuada  dos  servidores
para o alcance dos resultados
institucionais. 

Implantação  da  Especialização
em  Docência  na  Educação
Profissional.

Plano  Institucional  de
Formação para os Profissionais
do Ensino.

Criar condições para atender
as  demandas  das  pessoas
com  necessidades
específicas. 

Inclusão e Diversidade.

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços
Principais parceiros

externos
Insumos e

fornecedores
Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

PESQUISA E
INOVAÇÃO

Ampliar  a  rede  de
relacionamento  com
comunidades  ou
arranjos/grupos  sociais  e
culturais,  com  vistas  ao
intercâmbio  de  experiências

Fortalecimento  e  ampliação  da
divulgação  das  atividades  de
pesquisa  desenvolvidas  no
IFAL.

Prefeituras dos municípios, 

Secretaria  de  Educação  de
Alagoas, FAPEAL, CAPES,
CNPq, iniciativa privada.

INSUMOS: 

Materiais  de
escritório,
informática,
descartáveis.

Comunidades
onde  estão
inseridos  os
campi  e

Pró-Reitoria  de
Pesquisa  e
Inovação
(PRPI)

Projetos  de  pesquisa  voltados



e  ao  estabelecimento  de
ações de colaboração. 

para  comunidades  ou
arranjos/grupos  sociais  e
culturais.

Editais internos para
concessão  de  bolsas
de pesquisa.

Editais internos para
qualificação.

FORNECEDORES:

a  PRPI  não  atua
diretamente  com
fornecedores,
ficando  a  cargo  da
PROAD  realizar  as
aquisições  dos
insumos   de
necessidade  das
unidades estratégicas
da Reitoria

comunidade
acadêmica.

Ampliar  a  rede  de
relacionamento  com
organizações  do  setor
produtivo,  com  vistas  ao
intercâmbio  de  experiências
e  ao  estabelecimento  de
ações de colaboração. 

Fortalecimento  e  ampliação  da
rede  de  relacionamento  com o
setor produtivo.

Projetos  de  pesquisa  em
parceria com o setor produtivo.

Ampliar  a  rede  de
relacionamento  com
organizações  do  setor
público,  com  vistas  ao
intercâmbio  de  experiências
e o estabelecimento de ações
de colaboração. 

Fortalecimento das políticas de
pós-graduação no IFAL.

Fortalecimento  e  ampliação  da
rede  de  relacionamento  com o
setor público.

Projetos  de  pesquisa  voltados
para o setor público.

Instituir  e/ou  consolidar  as
instâncias colegiadas. 

Instituição  e/ou  consolidação
das  instâncias  colegiadas
vinculadas à PRPI/IFAL.

Aumentar  a  captação  de
recursos próprios. 

Captação de  recursos advindos
dos  setores  público  e/ou
produtivo.

Captação  de  recursos  para
realização  de  eventos  e
congêneres.

Captação de recursos por meio
de  editais  de  agências  de
fomento.

Integrar  as  ações  de ensino,
pesquisa  e  extensão  como
ato educativo e pedagógico.

Ampliação e fortalecimento das
estratégias  de  pesquisa  no
IFAL.

Eventos integradores de Ensino,
Pesquisa e Extensão.

Projetos  de  pesquisa
desenvolvidos  no  IFAL e  que
não possua vinculo externo.

Instituir práticas e disseminar Integração  de  ações



a cultura da sustentabilidade.

sustentáveis  advindas  de
projetos  de  pesquisas
desenvolvidos no IFAL.

Integração  de  ações
sustentáveis  advindas  do
Mestrado  em  Tecnologias
Ambientais do IFAL.

Promoção  de  ações  que
fomentem práticas de equidade
de gênero e raça no IFAL.

Implementar  sistema
integrado  de  gestão
institucional. 

Implementação  do  sistema  de
gestão  do  conhecimento  e  de
ações  de  pesquisa  e  pós-
graduação do IFAL.

Difundir  e  implementar
ações  para  consecução  dos
objetivos expressos no mapa
estratégico,  por  meio  de
planos  de  ação  e  do
aperfeiçoamento  dos
instrumentos  de
monitoramento  e  avaliação
do alcance destes. 

Gerenciamento  dos  projetos
estratégicos da Pró-Reitoria.

Promover  a  formação
continuada  dos  servidores
para o alcance dos resultados
institucionais. 

Fortalecimento das políticas de
incentivo  à  qualificação  dos
servidores do IFAL.

Implementar  ações  que
visem  à  disseminação  do
associativismo  e  do
empreendedorismo. 

Ampliação e fortalecimento das
estratégias  de  relacionamento
com o setor produtivo e social.

Políticas  de  empreendedorismo
e inovação.

Políticas  de  propriedade
intelectual.

Promoção  de  eventos  e  ações
empreendedoras.

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços
Principais parceiros

externos
Insumos e

fornecedores
Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

Ampliar  a  rede  de Ações de Extensão. Prefeituras dos municípios, INSUMOS: Comunidades Pró-Reitoria  de



EXTENSÃO

relacionamento  com
comunidades  ou
arranjos/grupos  sociais  e
culturais.

Secretaria  de  Educação  de
Alagoas, iniciativa privada.

Materiais  de
escritório,
informática,
descartáveis.

Regulamentos  de
estágio.

Regulamentos  sobre
atividade  de
extensão.

FORNECEDORES:

a  PROEX  não  atua
diretamente  com
fornecedores,
ficando  a  cargo  da
PROAD  realizar  as
aquisições  dos
insumos   de
necessidade  das
unidades estratégicas
da Reitoria.

onde  estão
inseridos  os
campi  e
comunidade
acadêmica.

Extensão
(PROEX)

Ampliar  a  rede  de
relacionamento  com
organizações  do  setor
produtivo.

Rede de relacionamento com o
Setor Produtivo.

Ampliar  a  rede  de
relacionamento  com
organizações  do  setor
público,.

Rede de relacionamento com o
Setor Público.

Integrar  as  ações  de ensino,
pesquisa  e  extensão  como
ato educativo e pedagógico. 

Eventos integradores de ensino,
pesquisa e extensão.

Programas  de  Extensão
PROPEQ. 

Instituir práticas e disseminar
a cultura da sustentabilidade.

Ações  extensionistas  com
princípios sustentáveis.

Difundir  e  implementar
ações  para  consecução  dos
objetivos expressos no mapa
estratégico,  por  meio  de
planos  de  ação  e  do
aperfeiçoamento  dos
instrumentos  de
monitoramento  e  avaliação
do alcance destes. 

Gerenciamento  dos  projetos
estratégicos da Pró-Reitoria.

Implementar  ações  que
visem  à  disseminação  do
associativismo  e  do
empreendedorismo. 

Ações  que  estimulem  o
associativismo  e  o
empreendedorismo.

Habilitação  de  empresas
juniores.



4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

4.1. Planejamento Organizacional

O atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFAL foi elaborado para o
período de 2014-2018, com a finalidade de orientar o seu planejamento.

Na  gestão  de  qualquer  instituição,  o  planejamento  é  uma  poderosa  ferramenta,
oportunizando reflexões sobre o que vem sendo feito e sobre o que ainda deve ser realizado,
buscando o equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos.

Neste PDI foram traçados os objetivos estratégicos a serem perseguidos, orientando as
Pró-Reitorias e campi na definição das principais iniciativas a serem desenvolvidas com foco
no atendimento da missão e alcance da visão.

4.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício

Os objetivos estratégicos, na sua essência:

1. expressam  o  que  deve  ser  feito,  refletindo  as  situações  a  serem  alteradas  pela
implementação de um conjunto de iniciativas, com desdobramento no território;

2. definem o que o IFAL quer atingir, considerando todos os insumos analisados;

3. representam o alvo ou ponto quantificado que a instituição pretende alcançar por meio de
esforço extra, com definição de prazo de realização e o responsável pela consecução;

4. focalizam a atenção em desafios pontuais, dirigindo os esforços de toda instituição para
os resultados efetivamente de interesse;

5. são desafiadores, asseguram um sentimento de superação, mas são propostos em base
realista, considerados para isso o tempo, recursos e retorno econômico-financeiro ou social.

Os objetivos estratégicos definidos para 2017 estão listados a seguir (foram extraídos
do sistema Geplanes <http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes>), juntamente com as
iniciativas adotadas, indicadores e respectivas metas.

Vale destacar que as iniciativas tomaram como base a conjuntura atual: instabilidade
política no contexto nacional, restrição do orçamento destinado às instituições de educação e
deficiência de pessoal, que representaram um risco ao atingimento das metas estabelecidas,
necessitando de ajustes internos por parte da gestão.

1.  Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou arranjos/grupos sociais e
culturais, com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de
colaboração.

Iniciativas:  ações de extensão; fortalecimento e ampliação da divulgação das atividades de
pesquisa  do  IFAL;  projetos  de  pesquisa  para  comunidades  ou  arranjos/grupos  sociais  e
culturais.

Indicadores:

http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes_bsc/sgm/Index


- Nível de satisfação dos beneficiados em cada evento/projeto/ação. Meta 2017: 70%.

- Número de municípios atendidos nas ações de extensão. Meta: 2017: 30.

- Número de parcerias firmadas no desenvolvimento das ações de extensão. Meta: 2017: 150.

-  Número de pessoas beneficiadas pelas ações (eventos e projetos)  da rede.  Meta: 2017:
25.000.

2. Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor produtivo, com vistas ao
intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de colaboração.

Iniciativas: fortalecimento e ampliação da rede de relacionamento com o setor produtivo;
projetos de pesquisa em parceria com o setor produtivo; rede de relacionamento com o setor
produtivo.

Indicador:

- Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor produtivo. Meta 2017: 32.

3. Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor público, com vistas ao
intercâmbio de experiências e o estabelecimento de ações de colaboração.

Iniciativas: fortalecimento  e  ampliação  da  rede  de  relacionamento  com o  setor  público;
projetos de pesquisa para o setor público; rede de relacionamento com o setor público.

Indicador:

- Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor público. Meta 2017: 08.

4. Consolidar a expansão do IFAL para ampliar a oferta de seus serviços. 

Iniciativas: expansão do IFAL; implantação de novos cursos.

Indicadores:

- Gasto Corrente por Aluno. Meta 2017: 10.000.

- Relação Candidato por Vaga. Meta 2017: 7.

- Relação de Ingressos por Matrícula Atendida. Meta 2017: 20%.

- Número de Campi da Expansão Finalizados. Meta 2017: 02.

5. Garantir a oferta regular de cursos na modalidade a distância. 

Indicadores:

- Proporção de cursos ofertados na modalidade a distância. Meta 2017: 10%.

- Proporção de matrículas em curso a distância. Meta 2017: 20%.

6. Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito.

Iniciativas: implantação  do  plano  estratégico  de  permanência  e  êxito  dos  estudantes;
promoção de ações integradoras da Assistência Estudantil.



Indicadores:

-  Matriculados classificados de  acordo com a  renda familiar  per  capita  (aos  quais  foram
aplicados questionários socioeconômicos). Meta 2017: 80%.

- Relação de alunos por docentes em tempo integral. Meta 2017: 20.

- Taxa de Conclusão. Meta 2017: 8%.

- Taxa de Retenção. Meta 2017: 45%.

- Eficiência Acadêmica. Meta 2017: 55%.

- Taxa de Discentes beneficiados com auxílios/bolsas da assistência estudantil.  Meta 2017:
60%.

- Taxa de Evasão. Meta 2017: 30%.

- Taxa de Reprovação – Cursos FIC. Meta 2017: 35%.

7.  Incrementar o número de vagas nos cursos oferecidos pelo IFAL, sendo parte das
novas vagas destinadas a pessoas com necessidades específicas. 

Iniciativa: ampliação do número de vagas.

Indicadores:

- Número de vagas ofertadas para PNE. Meta 2017: 250.

- Taxa de crescimento do número de vagas. Meta 2017: 3%.

8. Adequar a infraestrutura dos campi para uma oferta apropriada dos cursos. 

Iniciativas: gestão do calendário de compras e contratações; infraestrutura dos Campi.

Indicadores:

- Gastos com Investimentos. Meta 2017: 15%.

- Gastos com outros custeios (excluído benefícios e PASEP). Meta 2017: 15%.

- Realização das demandas previstas no PDI. Meta 2017: 30%.

9. Instituir e/ou consolidar as instâncias colegiadas. 

Iniciativas: criação  de  Conselho  de  Campus;  implantação  dos  Colegiados  de  Cursos
Técnicos; instituição e/ou consolidação das instâncias colegiadas vinculadas à PRPI/IFAL.

Indicador:

- Proporção de instâncias colegiadas instituídas. Meta 2017: 85%.

10. Aumentar a captação de recursos próprios. 

Iniciativas:  captação de recursos advindos dos setores público e/ou produtivo; captação de
recursos para realização de eventos e congêneres; captação de recursos por meio de editais de
agências de fomento.

Indicador:



- Captação de recursos. Meta 2017: 200.000.

11. Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico. 

Iniciativas:  ampliação  e  fortalecimento  das  estratégias  de  pesquisa  no  IFAL;  eventos
integradores de Ensino, Pesquisa e Extensão; programas de Extensão PROPEQ; projetos de
Ensino; projetos de pesquisa desenvolvidos no IFAL, sem vínculo externo.

Indicadores:

- Percentual de projetos de ENSINO oriundos de ações de EXTENSÃO. Meta 2017: 2%.

- Percentual de projetos de ENSINO oriundos de projetos de PESQUISA. Meta 2017: 2%.

- Percentual de projetos de EXTENSÃO oriundos de projetos de PESQUISA.  Meta 2017:
5%.

- Percentual de projetos de PESQUISA oriundos de ações de EXTENSÃO. Meta 2017: 3%.

- Percentual de projetos de PESQUISA oriundos de projetos de ENSINO. Meta 2017: 2%.

- Percentual de discentes em projetos/ações de ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO. Meta
2017: 7%.

12. Instituir práticas e disseminar a cultura da sustentabilidade. 

Iniciativas: ações  extensionistas com princípios  sustentáveis;  capacitação e  sensibilização
dos servidores do IFAL; implantação de práticas para racionamento do consumo de energia
elétrica; implantação do uso racional e sustentável do consumo de água; implementação de
compras sustentáveis; integração de ações sustentáveis advindas de projetos de pesquisas do
IFAL; redução do uso de materiais de consumo: papel e copos descartáveis.

Indicadores:

- Ações relacionadas às práticas socioambientais adotadas. Meta 2017: 50.

- Número de ações extensionistas com princípios sustentáveis. Meta 2017: 50.

- Número de práticas com responsabilidade socioambiental adotadas pelo IFAL. Meta 2017:
25.

13. Implementar sistema integrado de gestão institucional. 

Iniciativas: implantação  do  Sistema  Acadêmico  (SIGAA);  sistema  de  gestão  do
conhecimento e de ações de pesquisa e pós-graduação do IFAL.

Indicadores:

- Proporção de módulos do sistema integrado implantados. Meta 2017: 13%.

- Índice de satisfação dos usuários com os sistemas. Meta 2017: 70%.

14.  Difundir e  implementar ações  para consecução dos objetivos  expressos  no mapa
estratégico,  por meio  de  planos  de  ação  e  do  aperfeiçoamento  dos  instrumentos  de
monitoramento e avaliação do alcance destes. 



Iniciativa: gerenciamento dos projetos estratégicos do campus.

Indicador:

- Proporção de objetivos estratégicos alcançados. Meta 2017: 100%.

15.  Promover  a  formação  continuada  dos  servidores  para  o  alcance  dos  resultados
institucionais. 

Iniciativas: capacitação de servidores; formação dos servidores ligados ao Ensino.

Indicadores:

- Gastos com Pessoal. Meta 2017: 75%.

- Titulação do Corpo Docente. Meta 2017: 4.

- Proporção de execução do investimento em capacitação e qualificação. Meta 2017: 70%.

- Proporção de servidores que concluíram cursos de qualificação. Meta 2017: 3%.

- Proporção de servidores que participaram de cursos de capacitação. Meta 2017: 70%.

16. Criar condições para atender as demandas das pessoas com necessidades específicas.

Iniciativas: ações  de  promoção  da  inclusão  das  pessoas  com  necessidades  específicas;
consolidação do NAPNE.

Indicador:

- Taxa de estudantes com necessidades específicas acompanhados pelo NAPNE. Meta 2017:
60%.

17.  Implementar  ações  que  visem  à  disseminação  do  associativismo  e  do
empreendedorismo. 

Iniciativas: ações  estimuladoras  de  associativismo  e  empreendedorismo;  estratégias  de
relacionamento com o setor produtivo e social; habilitação de empresas juniores; políticas de
empreendedorismo e inovação; políticas de propriedade intelectual; promoção de eventos e
ações empreendedoras.

Indicadores:

- Número de ações de associativismo e empreendedorismo. Meta 2017: 19.

- Número de empresas juniores em funcionamento. Meta 2017: 01.

4.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico

Desde  a  transformação  em  Instituto  Federal,  o  processo  de  elaboração  do
planejamento do IFAL vem sendo continuamente aperfeiçoado,  de modo a contemplar  as
demandas institucionais e da sociedade.

No  final  de  2013  foi  concluída  a  elaboração  do  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional - PDI e com ele o Planejamento Estratégico do IFAL para o quinquênio 2014-



2018, planejamento esse que norteia as ações institucionais até 2018. Durante o período de
execução do PDI, o Planejamento Estratégico deverá orientar a elaboração dos Planos Anuais
de Trabalho, o planejamento de caráter mais tático e operacional que, vinculado ao orçamento
da instituição, resulta na proposta orçamentária do IFAL para o Projeto de Lei Orçamentária
Anual da União (PLOA).

Em 2015, através da Portaria n° 1.244/GR, de 07/05/2015, foi implantada no IFAL a
ferramenta de planejamento estratégico “Geplanes”. Essa ferramenta consiste em um software
livre,  que  contempla desde a  fase  de  elaboração do planejamento  (objetivos  estratégicos,
iniciativas, planos de ação e metas) até o monitoramento das ações e avaliação dos resultados
por  meio  de  indicadores,  possuindo,  também,  a  funcionalidade  de  emissão  de  relatórios
gerenciais.

4.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais
e outros planos

Os objetivos e metas do plano estratégico do IFAL foram elaborados em consonância
com o art. 2° da Lei n° 11.892/2008, que define as competências dos Institutos Federais, bem
como com o direcionamento estratégico constante no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), o qual compreende a missão, visão e proposta de valor.

Como é possível perceber pelo mapa estratégico do IFAL, a seguir, os objetivos estão
associados  a  três  perspectivas:  fortalecimento  institucional,  processos  interno  e  recursos,
sendo que os resultados esperados em cada um deles contribuem para o sucesso da missão e
para o alcance da visão institucional.



Mapa Estratégico

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional, pg. 42.



O  plano  estratégico  do  IFAL também está  alinhado  com planos  institucionais  do
Governo Federal, especialmente do Ministério da Educação.

 

PLANO PLURIANUAL DO GOVERNO FEDERAL

O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo,
previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública para um período de quatro anos, organizando as ações do governo em
programas que resultem em bens e serviços para a população. É aprovado por Lei quadrienal,
tendo vigência do segundo ano de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do
mandato  seguinte.  Neles  constam,  detalhadamente,  os  atributos  das  políticas  públicas
executadas, tais como metas físicas e financeiras, público-alvo, produtos a serem entregues à
sociedade.

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

É o plano de execução dos programas de educação do governo federal, que estabelece
seus programas em torno de quatro eixos norteadores: Educação Básica, Educação Superior,
Educação Profissional e Alfabetização.

TERMO DE ACORDO E METAS (TAM)

O  Termo  de  Acordo  e  Metas é  um  conjunto  de  prerrogativas  e  compromissos
celebrado em 2009 entre cada uma das instituições da Rede Federal de Educação Tecnológica
e o Ministério da Educação, para qualificar a gestão e melhorar a infraestrutura. A evolução
das instituições em relação às metas é aferida semestralmente e dela depende o repasse de
recursos federais.

4.2.  Formas  e  instrumentos  de  monitoramento  da  execução  e
resultados dos planos

O monitoramento da execução e dos resultados do planejamento permite que sejam
geradas informações úteis à tomada de decisão, verificando, por exemplo, quais limitações
estão dificultando o sucesso das metas estabelecidas para os objetivos estratégicos.

A execução dos planos de ação é acompanhada bimestralmente nas reuniões de gestão
da reitoria, onde são apresentados o status das metas e as dificuldades de cada Campus, Pró–
Reitorias e Diretorias Sistêmicas, para que o gestor e sua equipe tomem as devidas correções
e ações nos desvios para o alcance das metas propostas. 

Além  disso,  é  possível  que  qualquer  pessoa  acesse  o  portal  do  Geplanes
(<http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes>) e consulte o resultado dos indicadores e
dos planos de atividades de cada iniciativa de um determinado objetivo estratégico.

http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes_bsc/sgm/Index


4.3. Desempenho Orçamentário

4.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de
responsabilidade da Unidade

 

O Instituto Federal de Alagoas não executa na integralidade os valores referentes às
ações  do  PPA,  bem como de  seus  Programas  Temáticos.  A Instituição  contribuiu  para  o
atingimento dos objetivos estratégicos contidos nas políticas públicas no que se refere ao
Programa 2080 – Educação de Qualidade para Todos, cujo objetivo, é: expandir, interiorizar,
democratizar  e  qualificar  a  oferta  de  cursos  de  educação  profissional  e  tecnológica,
considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de
ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades
das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa
renda e das pessoas com deficiência. A contribuição do IFAL se deu por meio da execução
das Ações previstas no PPA e na Lei Orçamentária do Instituto,  que serão abordadas nos
próximos itens.

AÇÕES DO OFSS

Ações relacionadas a PROGRAMA TEMÁTICO do PPA de responsabilidade da UPC –
OFSS

Identificação da Ação

Responsabilidade da UPC
na execução da ação

(     ) Integral      (  X  ) Parcial

Código 20RG Tipo:  Atividade 

Título Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa
Expansão,  reestruturação  e  funcionamento  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo
a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.

Objetivo
Ampliar  o  acesso  à  educação  profissional  e  tecnológica  de  qualidade,  alinhada  com as
demandas  sociais  e  do  mercado  de  trabalho  locais  e  regionais,  contemplando  as
especificidades da diversidade e da inclusão. Código: 0582

Programa Educação de Qualidade para TodosCódigo: 2080 Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (     )Sim ( X  )Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras

Lei Orçamentária do exercício

Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados

5.570.317,00 5.570.317,00 4.044.436,59 2.383.304,40 2.383.304,40 0,00 1.661.132,19

Execução Física

Descrição da meta Unidade de Meta



medida Prevista Reprogramada Realizada

Projeto viabilizado Unidade 6 6 6

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas 

 Valor em 1º
janeiro 

Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizada

3.060.233,21 2.523.463,93 8.770.98 Projeto viabilizado Unidade 6

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)



Ações relacionadas a PROGRAMA TEMÁTICO do PPA de responsabilidade da UPC –
OFSS

Identificação da Ação

Responsabilidade da UPC
na execução da ação

(     ) Integral      ( X  ) Parcial

Código 20RL Tipo: Atividade 

Título Funcionamento de Instituições Federais d Educação Profissional

Iniciativa
Expansão,  reestruturação  e  funcionamento  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo
a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.

Objetivo
Ampliar  o  acesso  à  educação  profissional  e  tecnológica  de  qualidade,  alinhada  com as
demandas  sociais  e  do  mercado  de  trabalho  locais  e  regionais,  contemplando  as
especificidades da diversidade e da inclusão. Código: 0582Código:

Programa Educação de Qualidade para Todos       Código: 2080                     Tipo:

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (     )Sim (  X  )Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras

Lei Orçamentária do exercício

Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados

57.668.616,00 57.668.616,00 47.507.902,58 34.438.694,85 33.871.019,89 567.674,96 13.069.207,73

Execução Física

Descrição da meta
Unidade de

medida

Meta

Prevista Reprogramada Realizada

Estudante matriculado Unidade 20.000 22.554 22.554

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas 

 Valor em 1º
janeiro 

Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizada

17.136.424,84 12.795.347,21 365.734,61 Estudante matriculado Unidade 22.554

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)



Ações relacionadas a PROGRAMA TEMÁTICO do PPA de responsabilidade da UPC –
OFSS

Identificação da Ação

Responsabilidade da UPC
na execução da ação

(     ) Integral      (  X  ) Parcial

Código 2994 Tipo: Atividade

Título Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação

Iniciativa

Ampliação do acesso em cursos de educação profissional técnica de nível médio e cursos de
formação inicial e continuada, em instituições públicas e privadas de educação profissional e
tecnológica,  prioritariamente para estudantes  da rede pública,  trabalhadores,  beneficiários
dos programas federais de transferência de renda, pessoas com deficiência, populações do
campo,  indígenas,  quilombolas  e  afrodescendentes,  e  promoção  de  condições  de
permanência aos estudantes.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica,  considerando os  arranjos  produtivos,  sociais,  culturais,  locais  e  regionais,  a
necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e
necessidades  das  populações  do  campo,  indígenas,  quilombolas,  afrodescendentes,  das
mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência. Código: 0582

Programa Educação de Qualidade para TodosCódigo: 2080 Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (     )Sim (  X  )Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras

Lei Orçamentária do exercício

Execução Orçamentária e Financeira

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados
Não

Processados

11.433.575,00 11.626.775,00 11.122.677,51 10.902.257,10 10.794.360,48 107.896,62 220.420,41

Execução Física

Descrição da meta
Unidade de

medida

Meta

Prevista Reprogramada Realizada

Benefício concedido Unidade 154.500 154.500 95.000

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas 

 Valor em 1º
janeiro 

Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizada

514.399,55 297.426,48 82.698,67 Benefício concedido Unidade 95.000

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)



AÇÕES NÃO PREVISTAS NA LOA DO EXERCÍCIO – RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS – OFSS

Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS

Identificação da Ação

Código 00G5 Tipo: Operações Especiais

Título
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e 
Requisições de Pequeno Valor.

Objetivo

Alocar recursos orçamentários para fazer face ao pagamento da contribuição patronal relativa
ao recolhimento da Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do
Regime  de  Previdência  dos  Servidores  Públicos  Federais  decorrente  do  Pagamento  de
Precatórios e Requisições de Pequeno.
Valor.

Programa
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais. Código: 0901
Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

 Valor em 1º de
janeiro

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizado

45.860,000 0,00 45.860,00 - - -

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)

Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS

Identificação da Ação

Código 1H10 Tipo: Projeto

Título Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

Iniciativa
Construção, ampliação, reforma e equipamento das novas Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica.

Objetivo

Ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante implantação de
novas  unidades  de  ensino,  vinculadas  aos  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia

Programa
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. Código: 1062
Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

 Valor em 1º de
janeiro

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizado

124.253,79 0,00 124.253,79
Unidades de ensino

implantadas
Unidade

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)



Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS

Identificação da Ação

Código 2992 Tipo: Atividade

Título Funcionamento da Educação Profissional

Iniciativa

Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, 
incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto dessas instituições, 
bem como manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que 
envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive 
aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Objetivo
Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional,
visando  assegurar  o  desempenho  da  sua  finalidade  precípua,  proporcionando  melhor
aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.

Programa
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. Código: 1062
Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

 Valor em 1º de
janeiro

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizado

424.576,57 0,00 417.389,85 Alunos Matriculados Unidade -

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)

Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS

Identificação da Ação

Código 6301 Tipo: Atividade

Título Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Ensino

Iniciativa
Financiamento mediante a aprovação de projetos que identifiquem as deficiências existentes 
no acervo da instituição e proponha sua atualização e recomposição.

Objetivo
Ampliar  e  atualizar  o  acervo bibliográfico das  instituições  da Rede Federal  de Educação
Profissional.

Programa
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. Código: 1062
Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

 Valor em 1º de
janeiro

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizado

100.301,46 0,00 100.301,46 Volume Disponibilizado Unidade -

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)



Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS

Identificação da Ação

Código 6358 Tipo: Atividade

Título Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa
Capacitação  mediante  programação  de  cursos,  seminários,  oficinas,  estágios-visita,
teleconferências, etc., elaboração de materiais de capacitação, que proporcionem a constante
atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na educação profissional.

Objetivo
Proporcionar  aos  docentes  e  profissionais  de  educação  profissional  (Gestores,  Técnico-
Administrativo,  etc),  oportunidade  de  capacitação,  visando  a  melhoria  da  qualidade  dos
cursos e modalidades deste segmento educacional.

Programa
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. Código: 1062
Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

 Valor em 1º de
janeiro

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizado

18.725,04 0,00 18.725,04 Pessoa Capacitada Pessoa -

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)

Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS

Identificação da Ação

Código 6358 Tipo: Atividade

Título Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

Capacitação  mediante  programação  de  cursos,  seminários,  oficinas,  estágios-visita,
teleconferências, etc., elaboração de materiais de capacitação, que proporcionem a constante
atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na educação profissional.

Objetivo

Proporcionar  aos  docentes  e  profissionais  de  educação  profissional  (Gestores,  Técnico-
Administrativo,  etc),  oportunidade  de  capacitação,  visando  a  melhoria  da  qualidade  dos
cursos e modalidades deste segmento educacional.

Programa Educação Profissional e Tecnológica. Código: 2031 Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

 Valor em 1º de
janeiro

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizado

93.300,42 1.470,00 5.287,50 Pessoa Capacitada Pessoa -

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)



Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS

Identificação da Ação

Código 8429 Tipo: Atividade

Título Formação Inicial e Continuada a Distância

Iniciativa

Financiamento da Infra-estrutura das Instituições Públicas Ensino Superior - IPES e dos pólos de apoio 
presencial parceiros do Sistema Universidade Aberta- UAB, visando implementação e custeio dos 
cursos a distância. Manutenção do sistema de acompanhamento e de avaliação periódica do 
funcionamento dos pólos e cursos da Universidade Aberta do Brasil, realizada por comissões compostas 
por consultores nacionais e servidores em parcerias com IES, ONGs, OSCIPs, instituições privadas sem 
fins lucrativos e organismos internacionais. São previstas, também, a aquisição de softwares 
educacionais, a produção e adequação de conteúdos pedagógicos em multimeios, a customização, 
atualização e manutenção de ambientes para EAD e portais de conteúdo e aquisição de materiais 
educacionais e de equipamentos que as viabilizem.

Objetivo

Realizar  a  capacitação  e  formação  inicial  e  continuada,  a  distância,  semi-presencial  e
presencial, quando exigido, de professores para atuação nas escolas de educação infantil, do
ensino  fundamental  e  ensino  médio,  e  de  profissionais  para  atuarem  no  ensino  médio
integrado, na gestão pública e em áreas específicas.

Programa Brasil Escolarizado. Código: 1061 Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

 Valor em 1º de
janeiro

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizado

18.970,00 0,00 18.970,00 Aluno Matriculado Unidade -

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)

Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS

Identificação da Ação

Código 8650 Tipo: Atividade

Título Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

Adequação das entidades da rede federal de educação profissional e tecnológica, por meio de 
ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, de acordo com as diretrizes estabelecidas no
Decreto nº 6.095/2007, que estabelece o processo de integração para constituição dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET.

Objetivo
Reorganizar e integrar as Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica com
vistas  a  ampliar  a  oferta  de  vagas  da  educação  profissional  e  tecnológica  mediante  a
modernização de unidades.

Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. Código: 1062 Tipo: Finalístico

Unidade Orçamentária 26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

 Valor em 1º de
janeiro

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta
Unidade de

medida
Realizado

260.796,97 0,00 200.796,97 Unidade Reestruturada Unidade -

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018)



4.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

Neste item foram apresentadas apenas as Ações Orçamentárias da Lei Orçamentária
Anual  –  LOA  vinculadas  aos  Programas  Temáticos  estabelecidos  no  PPA.  Não  serão
apresentadas as Ações Orçamentárias vinculadas a Programas de Operações Especiais e de
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Educação de Qualidade para Todos foi o Programa
Temático com Ações Orçamentárias executadas pelo Instituto Federal de Alagoas.

O orçamento  consignado  nestas  Ações  foi  executado  observando  os  princípios  da
economicidade,  legalidade  e  eficiência,  priorizando  as  aquisições  e  contratações
compartilhadas  visando  atender  as  demandas  de  todas  as  unidades  administrativas  da
Instituição.  As  despesas  realizadas  observaram  estritamente  a  descrição  de  cada  Ação
Orçamentária.

A Ação 20RL -  Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica é a principal Ação Orçamentária do IFAL. O orçamento desta Ação é utilizado
para permitir a gestão administrativa, financeira e técnica, além do desenvolvimento de ações
visando ao funcionamento dos cursos; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de
serviços  públicos;  pagamento  de  contribuições  e  anuidades  a  organismos  nacionais  e
internacionais; manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que
envolvam ampliação, reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive
aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e
ou reposição de acervo bibliográfico e veículos; capacitação de recursos humanos; prestação
de  serviços  à  comunidade;  promoção  de  subsídios  para  estudos,  análises,  diagnósticos,
pesquisas  e  publicações  científicas;  bem  como  demais  contratações  necessárias  ao
desenvolvimento de suas atividades.

A meta estipulada para esta Ação foi de matricular 20.000 alunos. Porém, mesmo com
os obstáculos vivenciados, foi possível superar esta meta e matricular 22.554 alunos.

Dentre  os  fatores  que  contribuíram  para  que  o  IFAL ultrapassasse  o  número  de
matrículas  previstas  para  2017  foram:  a)  a  Instituição  conseguiu  realizar  obras  de
infraestrutura que possibilitaram pequena ampliação na oferta de vagas; b) pequena redução
do índice de retenção dos estudantes.

A Ação 2994- Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica tem
como  finalidade  o  fornecimento  de  alimentação,  atendimento  médico-odontológico,
alojamento  e  transporte,  dentre  outras  iniciativas  típicas  de  assistência  estudantil,  cuja
concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom
desempenho do estudante.

Um dos objetivos desta Ação é a concessão de benefícios aos alunos. Em 2017 foram
concedidos cerca de 95.000 benefícios, todos elencados na Resolução nº 54/CS, de 23 de
setembro de 2013, são eles: 

I - Programa de Apoio às Atividades Estudantis - engloba concessões de óculos corretivos,
fardamento  escolar  e  material  didático  visando  proporcionar  condições  igualitárias  de
participação nas atividades escolares.

II - Programa Refletir e Educar - tem como objetivo principal promover ações educativas que
tratem de temas sobre a formação social, política e cultural da sociedade e que contribuam
para  o  combate  ao  preconceito  ou  qualquer  forma  de  discriminação.  Este  programa  se
desenvolve  através  da  realização  de  oficinas,  palestras,  seminários,  colóquios,  fóruns,
eventos, projetos de pesquisa e extensão.



III  -  Programa de  Alimentação  e  Nutrição  -  tem por  objetivo  a  oferta  de  refeições  que
atendam às necessidades nutricionais durante o período letivo, assim como a realização de
educação nutricional para contribuir com o rendimento escolar, aprendizagem e a formação
de práticas alimentares saudáveis, visando à permanência e conclusão de curso.

IV - Programa de Aconselhamento Psicológico – o aconselhamento psicológico, no âmbito
educacional, é um processo interativo, caracterizado por uma relação única entre psicólogo e
estudante, que prioriza os aspectos psicológicos envolvidos no processo ensino-aprendizagem
e que leva o estudante a mudanças em uma ou mais áreas da sua existência.

V - Programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da Saúde - define como um dos
focos  de  atenção  da  Política  de  Assistência  Estudantil  o  campo  da  promoção  da  saúde,
estabelecendo o planejamento  de  ações  voltadas  à  educação para  a  saúde,  com focos  no
reconhecimento  e  prevenção de  fatores  de  risco  e  na  promoção  dos  fatores  de  proteção,
reconhecendo seus impactos nas trajetórias de vida dos discentes.

VI – Programa de Orientação Profissional - caracteriza-se como uma prática social que visa,
basicamente, a inserção do estudante no mundo do trabalho, de uma forma consciente e fruto
de uma escolha, por meio da elaboração e/ou reelaboração do seu projeto de vida profissional,
a fim de que consiga alcançar resultados que tragam o máximo de proveito para si e para a
sociedade.

VII - Programa de Residência Estudantil - objetiva possibilitar uma moradia de qualidade aos
estudantes,  proporcionando  um espaço  de  convivência,  discussão  e  reflexão,  produção  e
divulgação de saberes culturais e científicos e integração com a comunidade interna e externa.

VIII - Programa de Assistência aos Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas -
é vinculado ao Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – Napne,
tem  por  objetivo  assegurar  aos  estudantes  com  deficiência,  com  transtornos  globais  do
desenvolvimento  e  com  altas  habilidades/superdotação,  o  apoio  necessário  no  âmbito
educacional, de acordo com o Decreto nº. 7.611, de 17 de novembro de 2011.

IX - Programa de Assistência à Saúde – é desenvolvido pela equipe multidisciplinar, tem
como objetivo oferecer  ações  de saúde,  no âmbito individual  e  coletivo,  que abranjam a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento de
baixa  complexidade;  visando o bem-estar  e  a  qualidade  de  vida  do  discente,  de  modo a
contribuir para sua permanência e conclusão de curso nesta instituição.

X - Programa de Acompanhamento Social – é vinculado às Unidades de Serviço Social, se
caracteriza por um atendimento permanente que busca a viabilização de recursos internos e
externos,  mantendo um processo de articulação com o estudante e sua família.  Visa criar
condições  de  permanência  para  este  usuário  na  Instituição,  prover  meios  para  prevenir
situações de vulnerabilidade no cotidiano dos sujeitos, bem como, viabilizar a ampliação do
acesso aos direitos sociais.

O segundo objetivo definido para esta Ação é a concessão de bolsas. Estas bolsas
estão previstas nos seguintes programas da Resolução nº 54/CS, de 23 de setembro de 2013:

I  -  Programa  Bolsa  de  Estudo  -  vinculado  às  Unidades  de  Serviço  Social,  assistirá
financeiramente aos alunos que participem de atividades educacionais no horário contrário
das aulas regulares, tendo como objetivo contribuir para a diminuição dos índices de evasão e
retenção escolar.

II – Programa Auxílio Permanência - vinculado as Unidades de Serviço Social, visa assegurar
aos  estudantes  recursos  financeiros  para  custear  despesas  com  transporte,  alimentação,



moradia,  creche,  atendimento  educacional  especializado  ou  outras  necessidades
socioeconômicas que possibilitem condições de permanência no IFAL.

III  -  Programa  de  Incentivo  às  Práticas  Artísticas  e  Desportivas  –  tem  como  objetivo
possibilitar aos estudantes do IFAL em vulnerabilidade social o despertar para as experiências
artísticas  ou  desportivas  que  possam  proporcionar  o  reconhecimento  de  habilidades  em
modalidades esportivas e nas diversas linguagens artísticas (artes visuais, dança, música ou
teatro). O Programa tem como propostas o protagonismo juvenil,  práticas de socialização,
boas  condutas,  trabalho  em equipe,  motivação  e  cidadania  através  de  incentivos  para  os
treinamentos, cursos e/ou oficinas complementares à formação acadêmica.

IV - O Programa Bolsa PROEJA - tem como objetivo contribuir para a permanência e o êxito
escolar  dos  estudantes  matriculados  nos  Cursos  Técnicos  de  Nível  Médio  Integrado  na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e cursos de PROEJA FIC articulado
ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, visando à promoção da
inclusão social e elevação da escolaridade.

V - Programa de Apoio ao Intercâmbio e à Mobilidade – tem como objetivo possibilitar aos
estudantes do IFAL condições de participar do processo de seleção para os programas de
intercâmbio e  mobilidade,  garantindo prioridade àqueles  estudantes que se encontrem em
situação de carência socioeconômica.

A meta  definida  para  estes  programas  em 2017  foi  conceder  bolsas  para  10.300
alunos, porém, a meta atingida foi de 6.400 bolsas concedidas. O não atingimento da meta se
deu, principalmente, às restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal que em maio
reduziu em 15% a autorização para utilização dos recursos desta Ação ao longo do exercício,
liberando este percentual em outubro,  o que impossibilitou uma melhor execução física e
consequentemente o atingimento da meta estipulada.

Dentre os fatores que contribuíram para a execução dos programas desta Ação foram:
a) Desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares nos Campi em que existe  a equipe de
assistência estudantil; b) A presença da equipe da Diretoria de Políticas Estudantis (DPE) em
todos  os  Campi  para  realização  com os  servidores  e  com os  estudantes  da  “Oficina  de
Avaliação e Capacitação da Assistência Estudantil”; c) Orientação e acompanhamento por
parte da Coordenação de Assistência Estudantil/IFAL da execução orçamentária dos recursos
da Assistência Estudantil pelos campi; d) Realização de curso sobre orçamento público para
os servidores da Assistência Estudantil, com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia na
execução dos recursos financeiros.

Porém, tivemos fatores que dificultaram a execução das ações previstas para 2017: a)
atrasos nos procedimentos licitatórios e na entrega de materiais de distribuição gratuita; b)
limitações orçamentárias,  impostas  pelo Governo federal,  e  atraso no repasse dos  valores
financeiros referente ao custeio dos campi; c) quantidade de profissionais insuficiente para o
atendimento da demanda atual, bem como inexistência de profissionais específicos da área de
Serviço Social, Psicologia, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Nutrição em alguns campi;
d) infraestrutura inadequada nos campi que funcionam em prédios provisórios nas cidades de
São Miguel dos Campos, Arapiraca, Rio Largo e Maragogi.

Fatores  que dificultaram:  restrições  orçamentárias  na ordem de 15% em Despesas
Correntes (Custeio) e de 40% em Investimentos (Capital) impostas pelo Governo Federal.

Em 2017, fatores externos prejudicaram o desempenho orçamentário da Instituição. O
principal  deles  foi  o  contingenciamento  de  limite  orçamentário  em  15% em  Despesas
Correntes (Custeio) e de 40% em Investimentos (Capital), ou seja, a autorização para emissão



de  empenho,  mesmo  tendo  crédito  disponível  não  foi  possível  executar  o  orçamento  na
totalidade. Esta situação abrangeu as ações de custeio e investimento. 

Somando-se a isto, os repasses financeiros ao longo do ano não corresponderam a
integralidade  das  despesas  assumidas  pelo  órgão,  o  que  gerou  atrasos  nos  pagamentos  a
fornecedores  e  prestadores  de serviços.  Esta  situação levou o Ifal  a  não realizar  algumas
despesas  necessárias  ao  bom desempenho  de  suas  atividades  devido  à  incerteza  sobre  a
possibilidade de honrar seus compromissos financeiros, situação que se regularizou apenas
nos últimos meses do ano.

A Portaria nº 234, de 19 de julho de 2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, impôs contenção em diversas despesas para os órgãos da administração pública do
Poder Executivo, quais sejam: suspensão de novas contratações relacionadas à aquisição e
locação de imóveis, aquisição e locação de veículos, locação de máquinas e equipamentos.

Combinado com esta medida, o Ministério da Educação editou a Portaria nº 28, de 16
de fevereiro de 2017, impôs limitações de gastos com despesas como Diárias e Passagens,
Serviços  de  Apoio  Administrativo,  Técnico  e  Operacional,  Serviços  de  Limpeza  e
Conservação,  Vigilância  Ostensiva,  Fornecimento  de  Alimentação,  Serviços  de  Cópias  e
Reproduções de Documentos, Serviços de Telecomunicações.

Os limites das despesas definidos para o IFAL eram menores do que os valores já
contratados  para  o  exercício.  Houve,  então,  um  esforço  da  Instituição  em  se  adequar,
reduzindo postos de trabalho terceirizados e suprimindo objetos contratuais.

Estas  medidas  afetaram  a  qualidade  dos  serviços  e  complicaram  o  processo  de
expansão.  O  Ifal,  em  pleno  crescimento,  teve  suas  atividades  prejudicadas  por  estas
limitações e suspensões, pois a realização e ampliação das despesas elencadas nas portarias
supracitadas eram fundamentais para ações de consolidação da expansão da Rede Federal em
Alagoas.

Diante do exposto, conclui-se que, no exercício de 2017 o desempenho orçamentário
do Instituto Federal de Alagoas foi fortemente afetado pelas medidas de contingenciamento
realizadas pelo Governo Federal, exigindo um replanejamento e uma priorização das ações.

4.3.3.  Obrigações  assumidas  sem  respectivo  crédito  autorizado  no
orçamento

O Instituto Federal de Alagoas não apresentou no exercício de 2017 reconhecimento de
passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

Valores em R$
1,00

Identificação da Conta Contábil

Código SIAFI Denominação

26402 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 

Linha Detalhe

UG Credor (CNPJ/CPF)
Saldo Final do

exercício anteri-
Movimento De-

vedor
Movimento Cre-

dor
Saldo Final do exer-

cício



or
- - - - - -

4.3.4. Restos a pagar de exercícios anteriores

Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores

Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados

Ano de
Inscrição

Montante em 1º de
janeiro do ano 2017

(a)

Pagos
(b)

Cancelados
(c)

Saldo a pagar 31/12 do
ano 2017

(d) = (a-b-c)

2016 2.011.672,56 1.800.315,35 200.082,42 11.274,79

2015 140.274,31 125.139,20 0,00 15.135,11

2014 13.253,77 0,00 0,00 13.253,77

2013 3.019,00 0,00 0,00 3.019,00

2012 7.672,30 0,00 0,00 7.652,30

2011 14.584,64 0,00 4.350,34 10.234,30

2010 17.142,23 11.741,32 0,00 5.400,91

2009 1.198,00 0,00 0,00 1.198,00

2008 235,68 0,00 0,00 235,68

2005 1.004,70 0,00 0,00 1.004,70

Restos a Pagar Não Processados 

Ano de
Inscrição

Montante em 1º de
janeiro do ano

2017
(e)

Liquidados
(f)

Pagos
(g)

Cancelados
(h)

Saldo a pagar 31/12 do
ano X

(i) = (e-g-h)

2016 32.438.748,91 25.381.700,16 25.290.032,98 1.678.178,33 5.470.537,60

2015 5.498.124,47 977.267,71 977.267,71 1.229.176,94 3.291.679,82

2014 4.916.490,42 76.948,78 76.948,78 761.456,84 4.078.084,80

2013 1.431.274,44 6.615,00 6.615,00 486.176,18 938.483,26

2012 1.566.342,28 1.470,00 1.470,00 535.712,95 1.029.159,33

2011 1.143.689.63 0,00 0,00 1.076.502,91 67.186,72

2010 162.452,87 0,00 0,00 162.452,87 0,00

2009 131.515,00 0,00 0,00 131.515,00 0,00
Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 01.02.2018) 

ANÁLISE CRÍTICA

O pagamento  dos  Restos  a  Pagar  de  exercícios  anteriores  não causou impacto  na
gestão financeira do IFAL.



O  Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças,  do  Instituto  Federal  de  Alagoas,
realizou  em  2017  análise  e  execução  dos  empenhos  inscritos  em  restos  a  pagar  não
processados e restos a pagar processados referente aos exercícios de 2005 a 2016. Observa-se,
através  do quadro acima,  o  volume significativo  dos  pagamentos  dos  restos  a  pagar  não
processados e restos a pagar processados e,  principalmente,  do volume de cancelamentos
efetuados, no interesse da Administração Pública.

Observa-se que o IFAL efetuou no exercício de 2017 pagamentos no montante de R$
28.289.530,34 (vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e trinta reais e
trinta e quatro centavos) e realizou o cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar
no montante de R$ 6.265.604,78 (seis milhões duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e
quatro reais e setenta e oito centavos).

A permanência de Restos a Pagar Processados e Não Processados por mais de um
exercício financeiro ocorre em função do lapso temporal entre a data de emissão do empenho
e o efetivo pagamento, pois muitas vezes o fato gerador do pagamento, seja a prestação de
serviço  ou  a  entrega  do material  ou bem,  se  dá  somente  nos  exercícios  seguintes,  como
também em alguns casos de processos judiciais, que ainda não foram julgados para permitir o
cancelamento dos empenhos.

Conforme  exposto  acima,  o  Ifal,  por  meio  do  Departamento  de  Contabilidade  e
Finanças  da  Reitoria  e  das  áreas  de  Contabilidade  e  Finanças  das  suas  Unidades,  estão
efetuando periodicamente a análise processual e o acompanhamento dos empenhos inscritos
em restos a pagar.

4.3.5. Execução descentralizada com transferência de recursos

VISÃO  GERENCIAL  DOS  INSTRUMENTOS  DE  TRANSFERÊNCIA  E  DOS
MONTANTES TRANSFERIDOS

Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

Unidade concedente ou contratante

Nome: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Modalidade
Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2017 2016 2015 2017 2016 2015

Convênio - - - - - -

Contrato de repasse - - - - - -

Termo de 
Cooperação

02 01 01 216.932,50 594.865,11 682.843,11

Totais 02 01 01 216.932,50 594.865,11 682.843,11

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 02.02.2018)



VISÃO  GERENCIAL DA PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DOS  RECURSOS  PELOS
RECEBEDORES

Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de
convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres.

Unidade Concedente

Nome: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Exercício 
da 
Prestação 
das Contas

Quantitativos e montante repassados

Instrumentos

(Quantidade e Montante Repassado)

Convênios
Contratos de 
repasse

Termo de 
Execução 
Descentralizada

Exercício 
do relatório 
de gestão

Contas Prestadas
Quantidade - - -

Montante Repassado - - -

Contas NÃO 
Prestadas

Quantidade - - 01

Montante Repassado - - 2.569.266,18

Exercícios 
anteriores

Contas NÃO 
Prestadas

Quantidade - - -

Montante Repassado - - -

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 05.02.2018)

VISÃO GERENCIAL DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS

Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 
referência do relatório de gestão

Instrumentos

Convênios
Contratos de

repasse
Termo de Execução

Descentralizada

Contas analisadas

Quantidade aprovada - - -

Quantidade reprovada - - -

Quantidade de TCE instauradas - - -

Montante repassado (R$) - - -

Contas NÃO 
analisadas

Quantidade - - -

Montante repassado (R$) - -

Fonte: Tesouro Gerencial  (data da extração 05.02.2018)

Os Termos de Execução Descentralizadas firmados ainda estão no prazo de execução
o objeto.



4.3.5.1.  Informações  sobre  a  estrutura  de  pessoal  para  análise  das
prestações de contas

Como se observa neste relatório, a quantidade de instrumentos celebrados pelo IFAL é
pequena, não demandando uma grande estrutura de pessoal e sistemas, para o tratamento e
análise das contas prestadas pelos recebedores de recursos descentralizados. Atualmente, a
atividade é realizada pela área de contabilidade e finanças da Reitoria do IFAL, de forma
satisfatória e tempestiva, sem prejuízo dos objetivos propostos e pactuados.

4.3.6. Informações sobre a realização das receitas

O Instituto Federal de Alagoas – IFAL, no exercício de 2017, obteve o valor total de
R$ 1.206.335,66 (um milhão duzentos e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e
seis  centavos)  de  receita  arrecadada,  conforme  demonstrado  no  quadro  abaixo.  O  valor
arrecadado se aproximou ao previsto para o exercício, R$ 1.194.458,00.

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 05.02.2018)

Sendo  que  do  valor  total  arrecadado,  obteve  receita  própria  no  valor  total  de  R$
1.095.918,02 (um milhão noventa e cinco mil novecentos e dezoito reais e dois centavos), dos
quais R$ 761.500,00 (setecentos e sessenta e um mil e quinhentos reais) é decorrente de taxa
de inscrição para o concurso público para professores substitutos e com exames de seleção
para ingresso no Ifal, conforme demonstrado no quadro abaixo.



Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 05.02.2018)

Pode-se verificar ainda que além da taxa de inscrição com concursos e exames de
seleção o Ifal possui receita com concessão de área pública decorrente das concessões de
espaços para funcionamento das cantinas, restaurantes, agências bancárias, entre outros.

4.3.7. Informações sobre a execução das despesas

DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Despesas por modalidade de contratação

Modalidade de
Contratação

Despesa executada Despesa paga

2017 % 2016 % 2017 % 2016 %

1. Modalidade de 
Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g)

39.999.349,54 10,45 48.965.916,63 13,73 26.963.882,72 7,48 30.720.898,48 9,59 

a) Convite - - - - - - - -

b) Tomada de Preços - - - - - - - -

c) Concorrência 4.554.157,39 1,19% 11.565.687,15 3,24 2.853.763,70 0,79 5.715.204,11 1,78

d) Pregão 34.260.388,91 8,95% 35.346.104,31 9,91 23.807.666,57 6,60 24.728.308,77 7,72

e) Concurso - - - - - - -

f) Consulta - - - - - - -

g) Regime 
Diferenciado de 
Contratações Públicas

1.184.803,24 0,31% 2.054.125,17 0,58 302.452,45 0,08 277.385,60 0,09

2. Contratações Diretas 
(h+i)

10.570.951,41 2,76 13.817.728,86 3,88 8.047.916,21 2,23 7.863.923,56 2,45

h) Dispensa 7.511.916,05 1,96 9.586.744,06 2,69 6.318.847,08 1,75 5.254.066,00 1,64

i) Inexigibilidade 3.059.035,36 0,80 4.230.984,80 1,19 1.729.069,13 0,48 2.609.857,56 0,81



3. Regime de Execução 
Especial

31.099,80 0,01 18.201,68 0,01 31.099,80 0,01 17.578,17 0,01

j) Suprimento de 
Fundos

31.099,80 0,01 18.201,68 0,01 31.099,80 0,01 17.578,17 0,01

4. Pagamento de Pessoal 
(k+l)

315.316.211,14 82,37 271.718.359,97 76,22 310.264.782,43 86,02 268.883.001,65 83,91

k) Pagamento em 
Folha

314.077.892,79 82,05 270.877.379,34 75,98 309.037.426,36 85,68 268.057.618,74 83,65

l) Diárias 1.238.318,35 0,32 840.980,63 0,24 1.227.356,07 0,34 825.382,91 0,26

5. Total das Despesas 
acima (1+2+3+4)

365.917.611,89 95,59 334.520.207,14 93,84 345.276.581,36 95,72 307.485.401,86 95,96

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 05.02.2018) 

6. Total das Despesas da 
UPC

382.779.057,37 100 360.704.194,65 100 356.519.472,46 100 322.069.050,99 100

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 05.02.2018) 



DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA
Despesas por grupo e elemento de despesa 

DESPESAS CORRENTES

Grupos de 
Despesa

Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

1. Despesas 
de Pessoal 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

319011 202.308.089,97 170.812.891,25 202.308.089,97 170.302.339,07 0,00 510.552,18 199.020.199,66  170.300.624,83

319001 40.448.969,19 33.689.090,67 40.448.969,19 33.655.126,99 0,00 33.963,68 40.448.969,19 33.655.089,99

319013 36.969.870,49 32.768.642,00 36.969.870,49 32.766.469,56 0,00 2.172,44 36.969.870,49 32.766.469,56

Demais 
elementos do 
grupo

16.413.175,46 16.432.235,34 16.413.175,46 16.268.187,11 0,00 164.048,23 15.771.601,35 16.268.187,11

2. Juros e 
Encargos da 
Dívida

- - - - - - - -

... - - - - - - - -
3. Outras 
Despesas 
Correntes

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

339037 18.310.242,09 20.487.663,35 15.757.262,39 16.598.093,02 2.552.979,70 3.889.570,33 15.566.176,55 16.572.137,24

339018 15.494.402,97 16.088.535,38 14.554.679,14 13.167.817,75 939.723,83 2.920.717,63 14.371.800,14 12.672.909,15

339039 13.528.510,83 16.615.536,21 9.964.319,69 13.133.319,81 3.564.191,14 3.482.216,40 9.661.566,19 12.962.906,88

Demais 
elementos do 
grupo

27.735.163,83 27.491.749,20 22.803.508,40 20.768.252,81 4.931.655,43 6.723.496,39 22.632.461,27 19.999.887,53

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de
Despesa

Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

4. Investiment
os 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

449051 8.049.614,04 16.774.815,28 5.410.925,58 5.773.245,52 2.638.688,46 11.001.569,76 5.327.375,80 5.275.166,79

449052 3.400.648,62 5.349.349,31 862.659,13 1.647.827,44 2.357.989,49 3.701.521,87 862.659,13 1.595.627,44

449039 116.474,00 8.920,00 69.683,00 - 46.791,00 8.920,00 69.683,00 -

Demais 
elementos do 
grupo

3.895,88 44,47 1.831,88 44,47 2.064,00 - 1.831,88 44,47

5. Inversões 
Financeiras  - - - - - - - -

... - - - - - - - -
6. Amortizaçã
o da Dívida  - - - - - - -  

... - - - - - - - -



4.3.8.  Suprimentos  de  fundos,  contas  bancária  tipo  B  e  cartões  de
pagamento do governo federal

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Concessão de suprimento de fundos

Exercício

Financeiro

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI

Meio de Concessão
Valor do

maior limite
individual
concedido

Conta Tipo B
Cartão de Pagamento do

Governo Federal

Código Nome ou Sigla Quantidade Valor Total Quantidade Valor Total

2017

152800 IFAL – campus 
Penedo

- - 03 6.000,00 2.000,00

152802 IFAL – campus 
Piranhas

- - 02 16.000,00 8.000,00

152804 IFAL – campus São
Miguel dos Campos

- - 03 6.000,00 3.000,00

152805 IFAL – campus 
Arapiraca

- - 02 7.600,00 6.000,00

158381 IFAL – campus 
Maceió

- - 02 10.000,00 5.000,00

158382 IFAL – campus 
Satuba

- - 01 5.000,00 5.000,00

158383 IFAL – campus 
Palmeira dos Índios

- - 01 8.000,00 8.000,00

2016

152800 IFAL – campus 
Penedo

- - 03 14.000,00 6.000,00

152802 IFAL – campus 
Piranhas

- - 02 9.000,00 8.000,00

152804 IFAL – campus São
Miguel dos Campos

- - 03 11.400,00 5.000,00

152805 IFAL – campus 
Arapiraca

- - 01 8.000,00 8.000,00

158147 IFAL – Reitoria - - 01 500,00 500,00

158381 IFAL – campus 
Maceió

- - 01 1.200,00 1.200,00

Fonte: Siafi



UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Utilização de suprimento de fundos

Exercício
Unidade Gestora (UG) do

SIAFI
Conta Tipo B Cartão de Pagamento do Governo Federal

Saque Fatura
Total

(a+b)Código Nome ou Sigla Quantidade 
Valor
Total

Quantidade 
Valor dos
Saques (a)

Valor das
Faturas (b)

2017

152800 IFAL – campus 
Penedo

- - - - 5.311,75 5.311,75

152802 IFAL – campus 
Piranhas

- - - - 2.161,12 2.161,12

152804 IFAL – campus 
São Miguel dos 
Campos

- - - - 2.204,67 2.204,67

152805 IFAL – campus 
Arapiraca

- - - - 7.040,25 7.040,25

158381 IFAL – campus 
Maceió

- - - - 8.638,55 8.638,55

158382 IFAL – campus 
Satuba

- - - - 2.756,50 2.756,50

158383 IFAL – campus 
Palmeira dos 
Índios

2.986,96 2.986,96

2016

152800 IFAL – campus 
Penedo

- - - - 5.104,87 5.104,87

152802 IFAL – campus 
Piranhas

- - - - 1.738,00 1.738,00

152804 IFAL – campus 
São Miguel dos 
Campos

- - - - 4.572,73 4.572,73

152805 IFAL – campus 
Arapiraca

- - - - 5.592,45 5.592,45

158147 IFAL – Reitoria - - - - - -

158381 IFAL – campus 
Maceió

- - - - 1.193,63 1.193,63

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 06.02.2018)



CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS

Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total

152800 IFAL – campus Penedo 339030

15 727,25

17 1.016,00

23 163,00

24 1.392,19

26 1.525,68

29 320,00

42 121,05

99 46,58

152802 IFAL – campus Piranhas
339030

11 619,50

16 97,00

22 194,00

24 590,62

26 660,00

152804 IFAL – campus São Miguel dos Campos

339030
24 1.026,40

26 39,20

339039

16 330,00

17 800,00

35 9,07

152805 IFAL – campus Arapiraca 339030

17 795,80

19 796,10

24 670,00

25 800,00

26 799,20

30 794,60

33 796,00

42 798,55

58 790,00

158381 IFAL – campus Maceió

339030

9 598,55

17 440,00

24 1.458,70

25 650,00

26 600,00

30 700,00

41 1.250,00

42 141,30

17 400,00



339039

47 1.600,00

99 800,00

158382 IFAL – campus Satuba

339030

6 305,00

11 701,40

18 706,50

24 508,00

25 21,60

26 14,00

339039 12 500,00

158383 IFAL – campus Palmeira dos Índios

339030

22 743,90

24 800,00

26 795,00

28 400,00

99 248,06

Fonte: Tesouro Gerencial (data da extração: 06.02.2018)

ANÁLISE CRÍTICA

A modalidade Suprimento de Fundos no Instituto Federal de Alagoas – IFAL é utilizada
apenas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), de forma criteriosa,
não sendo permitida a opção de saque. 

Observa-se que houve um aumento no valor concedido comparando os exercícios de
2016 e 2017. Em 2016 foi concedido o valor de R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem
reais) e em 2017 houve a concessão de R$ 58.600,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos reais).
Observa-se ainda o montante destinado a esta modalidade em 2017 correspondeu apenas a
cerca de 1% (um por cento) do orçamento total empenhado em Despesas Correntes.

Ressaltamos,  ainda,  que todos os suprimentos  de fundos realizados no exercício de
2017 tiveram suas prestações de contas analisadas pela área de Contabilidade de cada unidade
onde houve a concessão, e aprovadas pelo Ordenador de Despesas de cada unidade.

4.4. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Os  indicadores  de  desempenho  do  IFAL  estão  dispostos  no  Geplanes:  as
denominações, as fórmulas de cálculo, a periodicidade, os resultados de 2016 e de 2017 e as
metas de 2017. Vejamos:



Indicadores Geplanes

Denominação do indicador Referência
(resultado

2016)

Meta
anual 
(2017)

Resultado
2017

Periodicidade Fórmula

Nível  de  satisfação dos  beneficiados  em
cada evento/projeto/ação. 

90,95% 70% 96,01% Anual Grau  de  satisfação  dos
beneficiados (%)

Número  de  municípios  atendidos  nas
ações de extensão. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

30 50 Anual Número  absoluto  de  diferentes
municípios relacionados

Número  de  parcerias  firmadas  no
desenvolvimento das ações de extensão. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

150 338 Anual Número  absoluto  de  diferentes
parceiros  relacionados  nos
relatórios

Número  de  pessoas  beneficiadas  pelas
ações (eventos e projetos) da rede.  50.802 25.000 38.627

Anual Número de beneficiários

Número  de  convênios  firmados  pelas
ações da rede com o setor produtivo. 

47 32 19 Anual Número de convênios

Número  de  convênios  firmados  pelas
ações da rede com o setor público. 

5 8 14 Anual Número de convênios

Eficiência Acadêmica. 33,05% 55%,
calculado

como:
(concluintes/f
inalizados) x

100,
conforme
Manual da
SETEC.

48,9% Anual Conclusão de ciclo + retenção de
ciclo + evasão de ciclo (conforme
Plataforma Nilo Peçanaha)

Matriculados classificados de acordo com
a renda familiar per capita (MRF).

-- 80% 9,23% Anual (faixa sm / matrículas atendidas) x
100

Relação de Alunos por Professor (RAP). 21,26 
(usado o

conceito de
Relação
Aluno

Docente

20 19,89 Anual matrículas-
equivalentes/professores-
equivalentes



(RAD)

Taxa de Conclusão (= RCM). 7,14%
(=Relação de
Concluintes

por Matrícula
Atendida)

8% 16,94% Anual (concluídos/matrículas atendidas) x
100

Taxa de Retenção (= RFE). 50,98%
(=Retenção

do Fluxo
Escolar)

45% 8,22% Anual (retidos/matrículas  atendidas)  x
100

Taxa  de  Discentes  beneficiados  com
auxílios/bolsas da assistência estudantil. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

60% 85,03% Anual (Discentes  beneficiados  com
auxílios  e  bolsas  da  Assistência
Estudantil/Total  de  discentes
elegíveis) x 100

Taxa de Evasão. Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

30% 19,40% Anual (Matrículas  Finalizadas
Evadidas/Matrículas  Atendidas)  x
100

Taxa de Reprovação - Cursos FIC. Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

35% 0,22% Anual (Reprovados/Matrículas Atendidas)
x 100

Gasto Corrente por Matrícula. 12.624,38
(usado o

conceito de
Gasto

Corrente por
Aluno,

conforme
Manual da
SETEC)

10.000,00 16.785,22 Anual (gastos  correntes/matrículas-
equivalentes),  conforme
Plataforma Nilo Peçanha 

Relação Candidato por Vaga (RCV). 6,17 7 6,38 Anual (Inscritos/Vagas Ofertadas) x100
Relação  de  Ingressos  por  Matrícula
Atendida (RIM). 

14,06 20% 29,24% Anual (ingressantes/matrículas  atendidas)
x 100

Número  de  Campi  da  Expansão
Finalizados. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

2 1 Anual Número de Campi concluídos e em
funcionamento

Proporção  de  cursos  ofertados  na
modalidade a distância. 

11,50% 10% 21,70% Anual (número  de  cursos  a  distância
ofertados/total de cursos ofertados)
x 100

Proporção  de  matrículas  em  curso  a Indicador não 20% 14,65% Anual (número de matriculas em cursos a



distância. consta no
Painel IFAL

2016

distância/número   total  de
matriculas)  x 100

Gastos com Investimentos (CGI). 5,20% 15% 3,2% Anual (Gastos com Investimentos/Gastos
Totais) x 100

Gastos  com  outros  custeios  (excluído
benefícios e PASEP) (GOC). 

17,81% 15% 13,95% Anual (Gastos  com  Outros
Custeios/Gastos Totais) x 100

Realização  das  demandas  previstas  no
PDI.

-- 30% 0% Anual (Nº de demandas de infraestrutura
realizadas  no  período  /  Nº  de
demandas  de  infraestrutura
previstas para o período) x 100

Captação de recursos. Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

200.000,00 17.6591,59 Anual Somatório  dos  recursos  captados
anualmente.

Número de vagas ofertadas para PNE. Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

250 309 Anual Números de vagas ofertadas  para
Pessoas  com  Necessidades
Específicas.

Taxa de crescimento do número de vagas. 0,43% 3% 80,29% Anual [(número de vagas no ano atual –
número de vagas no ano anterior) /
número de vagas do ano anterior] x
100

Proporção  de  instâncias  colegiadas
instituídas. 

-- PROEN: 70%
PROEX:

100%

PROEN:
84,44%
PROEX:

100%

Anual (número  de  instâncias  colegiadas
instituídas  /  número  de  instâncias
colegiadas previstas) x 100

Percentual  de  projetos  de  ENSINO
oriundos de ações de EXTENSÃO. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

2% 0% Anual (número  de  projetos  de  ENSINO
oriundos  de   projetos  de
EXTENSÃO/total  de  projetos  de
ENSINO no ano corrente) x 100

Percentual  de  projetos  de  ENSINO
oriundos de projetos de PESQUISA. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

2% 0% Anual (número  de  projetos  de  ENSINO
oriundos  de   projetos  de
PESQUISA/total  de  projetos  de
ENSINO do ano corrente) x 100

Percentual  de  projetos  de  EXTENSÃO
oriundos de projetos de PESQUISA. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

5% 8,52% Anual (número  de  projetos  de  extensão
oriundos de projetos de pesquisa /
total  de  projetos  de  extensão  do
ano corrente) x 100



Percentual  de  projetos  de  PESQUISA
oriundos de ações de EXTENSÃO. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

3% 0% Anual (número  de  projetos  de  pesquisa
oriundos de projetos de extensão /
total  de  projetos  de  pesquisa  do
ano corrente) x 100

Percentual  de  projetos  de  PESQUISA
oriundos de projetos de ENSINO. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

2% 0% Anual (número de projetos de PESQUISA
oriundos  de   projetos  de
ENSINO/total  de  projetos  de
PESQUISA) x 100

Percentual de discentes em projetos/ações
de ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

Ensino: 2%
Pesquisa: 2%
Extensão: 3%

Ensino: 0%
Pesquisa:

2%
Extensão:

0%

Anual (número  de  discentes  envolvidos
em  projetos  de  ensino  e/ou
pesquisa e/ou extensão /
total de discentes) x 100

Proporção  de  objetivos  estratégicos
alcançados.

-- 100% 73,71% Anual (número  de  objetivos  estratégicos
alcançados/total  de  objetivos
estratégicos) x 100
Objetivo alcançado:  70% ou mais
de desempenho alcançado.

Proporção  de  módulos  do  sistema
integrado implantados. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

13% 8% Anual (número  de  módulos
implantados/número  total  de
módulos) x 100

Índice de satisfação dos usuários com os
sistemas. 

-- 70% 69,76% Anual Grau  de  satisfação  dos  usuários
quanto  à  integração,  ao
funcionamento  e  à  confiabilidade
do  sistema de  apoio  acadêmico  e
de gestão.

Ações  relacionadas  às  práticas
socioambientais adotadas. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

50 81 Anual Número de ações implementadas.

Número  de  ações  extensionistas  com
princípios sustentáveis. 

Indicador não
consta no

Painel IFAL
2016

50 83 Anual Número de ações realizadas.

Número de práticas com responsabilidade
socioambiental adotadas pelo IFAL. 

-- 25 88 Anual Número de práticas adotadas pelo
IFAL.

Taxa  de  estudantes  com  necessidades
específicas acompanhados pelo NAPNE. 

-- 60% 90% Anual (Número  de  estudantes  com
necessidades  específicas



acompanhados  pelos  NAPNEs  do
IFAL/número  total  de  estudantes
com  necessidades  específicas  do
IFAL) x 100

Número  de  ações  de  associativismo  e
empreendedorismo. 

5 19 13 Anual Número de ações realizadas

Número  de  empresas  juniores  em
funcionamento. 

1 1 1 Anual Número de empresas juniores

Gastos com Pessoal (GCP). 72,73% 75% 78,91% Anual (gastos  com pessoal/gastos  totais)
x 100

Titulação do Corpo Docente (TCD). 3,79 4 3,8 Anual (g x 1 + a x 2 + e x 3 + m x 4 + d x
5) / (g + a + e + m + d)

Numerador: Somatório de todos os
docentes  efetivos  ou  temporários
da instituição, ponderado pela sua
Titulação:
Denominador:  somatório  de  todos
os  docentes  da  instituição,
independentemente da sua titulação
e regime de trabalho.

Proporção  de  execução  do  investimento
em capacitação e qualificação.

126,4% Capacitação:
70%

Qualificação:
70%

Capacitação:
52%

Qualificação
:100%

Anual (recursos  orçamentários
executados  em  capacitação  e
qualificação/recursos
orçamentários  para  capacitação  e
qualificação) x 100

Proporção  de  servidores  que  concluíram
cursos de qualificação.

10,45% 3% 2,10% Anual (número  de  servidores  que
concluíram  cursos  de
qualificação/número  total  de
servidores) x 100

Proporção de servidores que participaram
de cursos de capacitação.

25,42% 70% 32,26% Anual (número  de  servidores  que
participaram  de  capacitação  no
exercício  /  total  de  servidores)  x
100



4.4.1.  Apresentação  e  análise  dos  indicadores  de  desempenho  conforme
deliberações do Tribunal de Contas da União 

Com o objetivo de fornecer informações quanto a execução financeira e operacional
da instituição  no que concerne a  sua realidade  acadêmica e,  consequentemente,  avaliar  a
eficácia e efetividade das políticas de educação profissional executadas pelo Instituto Federal
de Alagoas – Ifal, apresenta-se abaixo os componentes acadêmicos, indicadores pertinentes ao
Acórdão  TCU  Nº  2.267/2005  e  dados  obtidos  pela  Plataforma  Nilo  Peçanha  (PNP).  A
apresentação de tais informações se faz por meio de dados quantitativos, associados a uma
análise qualitativa dos resultados alcançados no ano de 2017.

Dados  utilizados  para  o  cálculo  dos  indicadores  acadêmicos  Acórdão  TCU  Nº
2.267/2005.

Quadro 1: Base histórica de dados para cálculo dos indicadores acadêmicos Acórdão TCU Nº
2.267/2005

INDICADORES
EXERCÍCIO

2017 2016 2015 2014

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

 A
C

A
D

Ê
M

IC
O

S

Vagas para ingresso 6761 3750 3634 3251

Ingressantes 6306 3827 3926 3469

Matrículas atendidas 21567 22535 20411 17020

Alunos concluintes 4330 1606 743 330

Alunos retidos 1773 11491 10035 7524

Docentes 1007 865 855 777

                         Fonte: SISTEC (2014, 2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha (2017)

ANÁLISE DOS INDICADORES ACADÊMICOS

A partir dos dados expostos na Quadro 1, foram calculados os indicadores acadêmicos
Acórdão TCU Nº 2.267/2005, bem como outros  indicadores  que se tornam relevantes  de
destacar no que tange ao ensino no Ifal. Abaixo será apresentada uma análise sucinta dos
resultados obtidos por indicador, considerando a série história do ano de 2015 a 2017.

1. Relação de Alunos por Docentes em tempo integral (RAD)

Para fins de cálculo do RAD, foi utilizado como referência o Manual para cálculo dos
indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica.



Gráfico 1: Relação de Alunos por Docentes em Tempo Integral (RAD) em 2017

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha (2017)

A meta estipulada para este indicador é de 20 discentes para um/a docente. Neste caso,
o resultado atingido no ano de 2017 supera a meta proposta, mas apresenta uma pequena
redução de 2,14% em relação ao ano anterior. Tal resultado está associado a uma redução nas
matrículas atendidas em 4,30%, bem como um aumento no número de docentes em 16,42%.

2. Relação de Candidatos por Vaga (RCV)

Abaixo é possível observar uma análise histórica da RCV, em que os dados de 2015 e
2016 foram gerados por meio do SISTEC, entretanto, o resultado de 2017 foi obtido na PNP. 

Gráfico 2: Relação de Candidatos por Vaga (RCV) em 2017

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha (2017)



Quadro 2: Número de inscritos, vagas e RCV no ano de 2017, por tipo de curso e modalidade
Tipo de Curso Inscritos Vagas RCV

FIC Presencial 1218 1240 0,98
FIC EAD 33 40 0,83
Total 1251 1280 0,98
Técnico Presencial 14412 3967 3,63
Técnico EAD 0 0 0
Total 14412 3967 3,63
Superior Presencial 25291 874 28,94
Superior EAD 1761 450 3,91
Total 27052 1321 20,48
Especialização Presencial 227 120 1,89
Especialização EAD 50 50 1
Total 277 170 1,63
Mestrado 166 20 8,30
Total Geral 43158 6761 6,38

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha
(2017)

A partir  da análise da Tabela 2 é possível identificar  uma maior concorrência nos
cursos de graduação, apresentando RCV de 20,48. No caso dos cursos FIC, evidenciam-se
mais  oportunidades  de  vagas  do que  candidatas/os  interessada/os,  com uma concorrência
menor do que um/a candidato por vaga.

3. Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIM)

Gráfico 3: Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIM) em 2017

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha (2017)

No que concerne a Relação de Ingressos por Matrícula Atendida é possível identificar
um aumento significativo no ano de 2017, evidenciando um crescimento de 71,40%. Este



resultado indica o aumento da capacidade de renovação do quadro discente do IFAL, a qual
pode  ser  justificada  com  a  oferta  de  novos  cursos  e,  consequentemente,  incremento  no
número de ingressos.  Na sequência é apresentada a Quadro 2, a qual permite observar de
maneira  mais  detalhada  a  relação  de  ingressos  por  matrícula  atendida  nas  diferentes
modalidades de oferta de curso.

Quadro 3: Número de matrículas atendidas, ingressantes e RIM no ano de 2017, por tipo de
curso e modalidade

Tipo de Curso Matrículas Ingressantes RIM
FIC Presencial 1446 943 65,21%
FIC EAD 33 33 100%
Total 1479 976 65,99%
Técnico Presencial 13014 3877 29,79%
Técnico EAD 1176 0 0%
Total 14190 3877 27,32%
Superior Presencial 3733 869 23,28%
Superior EAD 1900 412 21,68%
Total 5633 1281 22,74%
Especialização Presencial 195 102 52,31%
Especialização EAD 50 50 100%
Total 245 152 62,04%
Mestrado 20 20 100%
Total Geral 21567 6306 29,24%

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha
(2017)

Conforme explicitado na Quadro 3, as maiores Taxas de Renovação são a dos Cursos
de Mestrado (100%), Formação Inicial e Continuada (65,99%) e Especialização (62,04%). No
caso do Mestrado justifica-se por ser uma nova oferta do Ifal, a qual compõe o programa de
pós-graduação  em  Educação  Profissional  e  Tecnológica  -  ProfEPT, coordenado  pelo  Ifes
(Instituto  Federal  do  Espírito  Santo).  Os  cursos  FIC  também  se  mostram  bastante
representativos quanto ao RIM (65,99%), porém, por serem cursos de curta duração, provoca
um incremento no resultado. Em relação a especialização, foi ofertado em 2017 o curso de
Docência em Educação Profissional. 

4. Retenção do Fluxo Escolar (RFE)

Pode ser observado no indicador de Retenção do Fluxo Escolar que há uma diferença
bastante  significativa  em relação  ao  resultado  obtido  em 2017  em comparação  aos  anos
anteriores, conforme apresentando no Gráfico 4.  Houve uma redução no índice de 2017 de
83,88%  em  comparação  a  2016.  Todavia,  esta  redução  deve-se  há  uma  ação  que  foi
desenvolvida ao longo do ano pela Procuradoria Institucional, com o objetivo de ajustar o
SISTEC em relação aos ciclos de matrícula. É possível que a partir de 2018 esse indicador
possa ser avaliado de maneira mais precisa.



Gráfico 4: Retenção do Fluxo Escolar (RFE) em 2017

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha (2017)

5. Eficiência Acadêmica de Concluintes (EAC)

Gráfico 5: Eficiência Acadêmica de Concluintes (EAC) em 2017

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha (2017)

Os resultados informados no Gráfico 5, correspondentes ao indicador de Eficiência
Acadêmica de Concluintes – ou Taxa de Saída com Êxito – para os anos de 2015 e 2016,
foram calculados com base no Manual para cálculo dos indicadores de gestão das Instituições
da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica.  Porém,  com  a
disponibilização em março de 2018 da  Plataforma Nilo Peçanha,  o  mesmo indicador  foi
informado  com bases  de  cálculo  diferentes.  Todavia,  devido  ao  fato  desta  fonte  ter  sido
designada como oficial pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC, foi
incluído o resultado do ano de 2017 na série histórica ilustrada no Gráfico 5. O indicador
informado  pela  PNP mede  a  eficiência  em  termos  dos  percentuais  de  conclusão  e  da



possibilidade  que  os  alunos  retidos  concluam os  cursos,  fazendo  o  recorte  por  ciclo  de
matrícula. Foram considerados os ciclos com término previsto para 2016 (carência de 1 ano).

6. Gasto Corrente por Aluno (GCA)

Gráfico 6: Gasto Corrente por Aluno (GCA) em 2017

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha (2017)

Este indicador corresponde ao Gasto Total da Instituição, deduzindo pessoal inativo e
pensionistas, precatórios, gastos com investimentos e ação de Apoio à Formação Profissional
e Tecnológica.  No que diz respeito ao Gasto Corrente por Aluno em 2017, identifica-se um
aumento de 32,96% em relação ao ano anterior. 

7. Relação de Concluintes por Matrícula Atendida (RCM)

O indicador RCM corresponde a de Taxa de Conclusão, o qual mensura a capacidade
de alcançar o êxito escolar. A partir do Gráfico 7 observa-se um aumento significativo na
conclusão,  representando  um  incremento  de  137,25%  em  relação  ao  ano  anterior.  Esta
melhora no resultado justifica-se pelas ações que estão sendo desenvolvidas pela Pró-reitoria
de Ensino (PROEN) com o objetivo de permanência e êxito das/os estudantes.  Dentre as
atividades realizadas destaca-se o Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito, o
qual é composto por ações ligadas diretamente ao ensino, bem como associadas à Política de
Assistência Estudantil. Com estas iniciativas, foi possível obter melhoria no acompanhamento
e condução dos processos de ensino e aprendizagem.

Também se  torna  importante  destacar  que  o  aumento  de  matrículas  na  Formação
Inicial e Continuada, os quais caracterizam-se por cursos de curta duração e maior capacidade
de conclusão.



Gráfico 7: Relação de Concluintes por Matrícula Atendida (RCM) em 2017

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha (2017)

8. Relação de Alunos por Professor (RAP)

De  acordo  com  o  Indicador  das  Estratégias  11.11  e  12.3  do  anexo  à  Lei  Nº
13.005/2014,  apresentamos  o  indicador  Relação de  Alunos por  Professor  (RAP).  O RAP
mede a capacidade de atendimento pela força de trabalho docente (Manual de Indicadores). A
partir  do  ano  de  2018,  este  indicador  passa  a  ser  disponibilizadas  pela  plataforma  Nilo
Peçanha (PNP). O resultado em 2017, de acordo com a PNP foi de 19,89%.

9. Taxa de Evasão

A análise da evasão no Instituto Federal é de fundamental importância, visto um dos
objetivos principais da instituição ser a  permanência e  êxito  das/os  estudantes.  Com esse
entendimento, a Pró-reitoria de Ensino vem desenvolvendo ações com a intenção de dirimir
esse índice no Ifal.  A ação principal é o Plano Estratégico Institucional de Permanência e
Êxito, o qual será melhor descrito a seguir.

De acordo com a PNP, foram realizadas algumas análises em relação aos dados de
estudantes evadidos, detalhando por tipo de curso e modalidade de ensino. Este detalhamento
dos dados foi realizado, a fim de obter uma maior compreensão do comportamento da evasão
nos diferentes segmentos do ensino no IFAL no ano de 2017. Com isso, torna-se possível que
as intervenções propostas com o intuito de reduzir a taxa de evasão na instituição sejam mais
assertivas.



Gráfico 8: Taxa de Evasão Proporcional Total em 2017

Fonte: PNP

As  informações  apresentadas  acima  foram  baseadas  nos  dados  da  PNP,  os  quais
consideram a relação entre evadidos e o total de matriculas no curso/modalidade em análise.
Devido a  isso,  o  Gráfico  8  foi  intitulado “Taxa de  Evasão Proporcional  Total”.  No item
“Superior”, tem-se o resultado consolidado da evasão dos cursos de graduação (bacharelado,
licenciatura e tecnológicos), os quais estão dispostos no gráfico. 

No Gráfico 8, destaca-se o percentual de evasão nos cursos FIC, representando 30,4%
das/os estudantes que se matricularam. Todavia, analisando os dados no Gráfico 9 é possível
perceber que este resultado de evasão nos FIC é maior na modalidade à distância. Em relação
aos cursos superiores, evidencia-se a um resultado de evasão de 26,3%, com destaque para os
cursos tecnológicos, tendo um índice de evasão de 31,4% (Gráfico 8). Ainda em relação aos
cursos de tecnologia, é possível ressaltar no Gráfico 9, que a ocorrência de evasão é maior na
modalidade presencial do que a distância, sendo a primeira 31,8% e a segunda 28,3%. 

Entretanto, com exceção dos cursos de tecnologia e técnico, o percentual de evasão, se
mostra  maior  nos  cursos  na  modalidade  à  distância.  O curso  de  bacharelado  à  distância
apresentou o maior índice de evasão em 2017, com resultado de 52,2%. (Gráfico 9).

Traçando um comparativo entre todos tipos de cursos, identifica-se a menor evasão no
Ifal  nos  cursos  de  especialização,  licenciatura  presencial  e  o  mestrado,  este  último  sem
estudantes evadidos, porém, o curso ainda está em fase inicial. 

No que concerne a taxa de evasão geral do Ifal, o resultado foi 19,4%, apresentando
índice superior em 32,78% em relação ao ano de 2016, o qual evidenciou uma evasão de
14,46%. 



Gráfico 9: Taxa de Evasão Proporcional

                                        Fonte: PNP

Nos Gráficos 8 e  9 a análise foi realizada apenas  dentro do segmento do curso e
modalidade em questão. No Gráfico 10, foi analisada a representatividade de cada tipo de
curso/modalidade do Ifal no resultado geral da evasão de 19,4%.

Gráfico 10: Representatividade de cada Curso/Modalidade na Evasão em 2017

Fonte: PNP

Analisando os índices acima e considerando a grande quantidade de estudantes nos
cursos  técnicos,  identifica-se  a  grande representatividade  desse  segmento  no  resultado da



evasão da instituição,  sendo 53,33% do índice geral,  com maior  significância  nos  cursos
presenciais,  evidenciando um percentual  de 49,04%. Os cursos de graduação representam
35,55%, sendo 21,11% nos cursos presenciais e 14,45% na modalidade EAD. A Pró-reitoria
de  Ensino  vem  desenvolvendo  ações  sistemáticas  com  o  objetivo  de  obter  informações
diagnósticas quanto a evasão no IFAL e, a partir disso, traçar estratégias junto aos campi para
dirimir tal problemática. Neste sentido, pretende-se no ano de 2018 obter a melhoria da taxa
de evasão na instituição.

4.5. Informações sobre projetos e programas financiados com recursos
externos

A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) do IFAL informou que esta instituição não
teve  projetos  ou  programas  financiados  com  recursos  externos  contratados  junto  a
organismos multilaterais de crédito e agências governamentais estrangeiras, no ano de 2017.



5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5.1. Descrição das estruturas de governança

A estrutura de governança do IFAL tem como base a Lei n° 11.892/2008, que criou os
Institutos Federais e os organizou em estrutura multicampi, tendo como órgãos superiores o
Conselho Superior  e  o  Colégio  de  Dirigentes,  como órgão executivo  a  Reitoria  e  campi
administrados por um Diretor Geral.

O  Conselho  Superior,  de  caráter  consultivo  e  deliberativo,  é  órgão  máximo  do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, cujas competências constam
no Regimento Geral:

I – aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Alagoas e zelar pela execução de sua politica educacional; 

II – deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade Escolar
para escolha do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas e
dos Diretores Gerais dos Campi, em consonância com o estabelecido nos arts. 12 e 13 da lei
nº 11.892/2008;

III  – aprovar  os planos de desenvolvimento institucional  e  de ação e apreciar  a  proposta
orçamentária anual;

IV – aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, regulamentos internos e
normas disciplinares;

V – aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências profissionais, nos
termos da legislação vigente;

VI – autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico;

VII – apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer
conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros;

VIII – deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em geral
a serem cobrados pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas;

IX – autorizar  a criação, alteração curricular  e extinção de cursos no âmbito do Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas;

X – aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do Instituto Federal de Educação
Ciência  e  Tecnologia  de  Alagoas,  observados  os  parâmetros  definidos  pela  legislação
específica;

XI – deliberar sobre questões submetidas à sua apreciação.

O Colégio de Dirigentes é órgão consultivo, competindo:

I  –  Propor  a  criação  e/ou  alteração  de  funções  e  órgãos  administrativos  da  estrutura
organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas;

II – Apreciar e recomendar:

• A distribuição interna de recursos;



• As  normas  para  celebração  de  acordos,  convênios  e  contratos,  bem  como  para
elaboração de cartas de intenção ou de documentos equivalentes;

• O calendário de referência anual;

• Normas de aperfeiçoamento da gestão. 

III – Apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Alagoas a ele submetido.

A  Reitoria  é  o  órgão  executivo  com  finalidade  de  administrar,  coordenar  e
supervisionar todas as atividades do IFAL, sendo composta por 1  (um) Reitor e 5 (cinco)
Pró-Reitores, cujas competências constam a seguir:

I - a administração geral do IFAL, bem como a supervisão da execução das políticas de gestão
educacional, de pessoal, orçamentária, financeira e patrimonial, visando o aperfeiçoamento, o
desenvolvimento e a excelência das atividades de ensino, pesquisa e extensão;

II  -  formular  as  propostas  orçamentárias,  encaminhando-as  para  aprovação  dos  órgãos
competentes;

III - planejar as estratégias de desenvolvimento da Instituição;

IV - coordenar e supervisionar a execução dos planos aprovados, adotando medidas para seu
cumprimento e avaliação dos resultados;

V -  promover o relacionamento e o permanente intercâmbio com as instituições congêneres;

VI  -  promover  o  planejamento,  a  integração  e  a  cooperação  mútua  entre  as  unidades
organizacionais que compõem o IFAL.

VII  -  estabelecer  diretrizes  sistêmicas  que  serão  seguidas  por  todos  os  Campi,  núcleos
avançados e pelas pró-reitorias, por meio de atos normativos, das resoluções e deliberações
dos fóruns colegiados. 

O IFAL possui, ainda, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), órgão
consultivo e deliberativo sobre matérias de ensino, pesquisa e extensão, sobretudo de ordem
acadêmica,  didático-pedagógica,  artístico-cultural  e  desportiva,  atuando  em conformidade
com as  normas  e  a  política  geral  do  Instituto.  Seu  regimento  interno  foi  aprovado  pela
Resolução nº 22/CS, de 01/07/2014.

A Auditoria Interna do IFAL tem por finalidades básicas fortalecer e assessorar a
gestão, bem como, propor medidas para a racionalização das ações de controle no sentido de
contribuir  para  a  garantia  da  legalidade,  da  moralidade  e  da  probidade  dos  atos  da
administração desta instituição.

A  Procuradoria  Federal é  o  órgão  de  execução  da  Procuradoria-Geral  Federal
responsável  pela  representação judicial  e  extrajudicial  e  pelas  atividades  de consultoria  e
assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza,
inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável
ou judicial, observada a legislação pertinente.

A  Ouvidoria é  o  setor  do  IFAL responsável  por  receber,  examinar  e  encaminhar
sugestões, elogios, reclamações e denúncias da comunidade interna e da sociedade em geral,
referentes a procedimentos e ações de servidores, setores e órgãos dos Campi e da Reitoria. 



Nesta  instituição  não  existe  uma  corregedoria,  contudo  existe  uma  Comissão
Permanente  para  apuração  de  processos  administrativos  disciplinares,  vinculada  ao
gabinete do Reitor.

O IFAL possui um Comitê de Tecnologia da Informação, instituído pela Portaria n°
1319/GR/IFAL,  de  15/09/2010,  responsável  por  elaborar  e  coordenar  as  políticas  de
investimento  e  uso  dos  recursos  de  tecnologia  da  informação,  alinhadas  ao  Plano  de
Desenvolvimento (PDI) do IFAL.

A seguir, estão listadas as comissões técnicas instituídas no âmbito do Instituto Federal
de Alagoas:

1. Comissão  de  Avaliação  Própria  (CPA),  instituída  pela  Resolução  n°  25/CS,  de
05/08/2015,  que  tem  por  finalidades  elaborar  e  desenvolver,  junto  à  comunidade
acadêmica, à administração e aos conselhos superiores, uma proposta de autoavaliação
institucional,  além de  coordenar  e  articular  os  processos  internos  de  avaliação do
IFAL, de acordo com o projeto de autoavaliação aprovado, dentro dos princípios e
diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

2. Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD),  instituída pela Resolução n°
38/CS, de 24/11/2014, responsável por assessorar a Reitoria e o Conselho Superior na
formulação e no acompanhamento da execução da política do pessoal docente, em seu
processo de desenvolvimento institucional.

3. Comissão  Interna  de  Supervisão  (CIS),  responsável  pelo  acompanhamento  da
carreira dos técnicos-administrativos, bem como dos processos de dimensionamento
de pessoal. Para o pleno funcionamento desta Comissão, foi institucionalizado o seu
Regimento através da resolução n° 45/CS, de 27/12/2015.

4. Comissão de Ética  (CE), a qual compete orientar e aconselhar sobre a conduta ética
do servidor, inclusive no relacionamento com o cidadão e no resguardo do patrimônio
público, podendo, para tanto, expedir recomendações visando à melhoria dos serviços
públicos no IFAL. Para o pleno funcionamento desta Comissão, foi institucionalizado,
através da Resolução nº 06/CS, de 23/02/2015, o Código de Ética do IFAL.

Atendendo a Instrução Normativa Conjunta CGU/MP n° 1, de 10/05/2016, a Portaria
n° 2.495/GR/IFAL, de 18/11/2016, designou servidores (reitor, pró-reitores, diretores-gerais
de campi e um assessor especial de controle interno) para compor o Comitê de Governança,
Riscos e Controles do Instituto Federal de Alagoas, visando assegurar a conformidade da
gestão e garantir o alcance dos objetivos planejados.

5.2. Atuação da unidade de auditoria interna

Durante o exercício 2017 a Auditoria Interna do Instituto Federal de Alagoas executou
as ações do RAINT/2017 com a seguinte composição da força de trabalho (todos servidores
efetivos):

ITEM NOME DO SERVIDOR CARGO /
FUNÇÃO

FORMAÇÃO ACADÊMICA

1 Jonilson Simões de Oliveira Contador/Che
fe da 

Bacharel em Ciências Contábeis



Auditoria

2 Adriana Lins de Gusmão Vila 
Nova

Auditora Bacharel em Ciências Contábeis

3 José Emiliano dos Santos Auditor Bacharel em Ciências Econômicas

4 Marília Cristyne Souto Galvão 
Barros Matsumoto

Auditora Bacharel em Ciências Contábeis

5 Silvana Kelly Coimbra Peixoto Téc. Ass. 
Educacionais

Pedagoga

6 Sócrates Mesquita Bomfim Auditor Bacharel em Ciências Contábeis

Cumpre-nos esclarecer que a Auditoria Interna do órgão, possui Regimento Interno
próprio, aprovado  conforme Resolução nº 46/CS, de 22 de dezembro de 2014, e consta no
organograma  da  instituição  desde  a  sua  aprovação:
https://www2.ifal.edu.br/transparencia/auditoria-interna/regimento-interno .

Quanto  ao  posicionamento  hierárquico,  vinculação  e  independência  da  Auditoria
Interna, pode-se dizer que no Organograma do Instituto a Audint está diretamente ligada ao
Reitor como órgão técnico de controle interno, sendo esta, vinculada ao Conselho Superior do
IFAL conforme Art. 6º do Regimento.

Art. 6º. A Auditoria Interna é órgão técnico de controle interno e está vinculada ao
Conselho Superior, conforme o § 3º, art. 15 do Decreto nº 3.591 de 6 de setembro
2000, sendo responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como, as ações de
controle do Instituto Federal de Alagoas e prestar apoio dentro de suas
especificidades nos termos do Art. 22, parágrafos 1º e 2º do Estatuto desta
Instituição.

Quanto  à  independência,  Governança,  Gestão  de  Riscos  e  Controles  Internos.
Conforme consta em regimento interno, a Audint se reporta ao Reitor e ao Conselho Superior
do Órgão e possui livre acesso aos demais setores e departamentos. Os servidores da Audint
participam de reuniões do Conselho, bem assim nos demais segmentos do Instituto.

Os  objetivos  da  Auditoria  Interna  constam  no  art.  7º  do  seu  Regimento  Interno:
https://www2.ifal.edu.br/transparência/auditoria-interna/regimento-interno .

Quanto a forma de atuação da Audint. Durante cada exercício é realizada estratégia
para realizar  o planejamento dos trabalhos  do exercício seguinte.  São realizadas reuniões
internas para construção do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), o qual é submetido à
aprovação do Conselho Superior do Órgão, após ter sido submetido a análise prévia da CGU.
A execução do PAINT é feita através do estudo prévio de cada ação do plano e sua legislação,
passando para a expedição de Ordem de Servido (OS), bem assim elaboração da Solicitação
de  Auditoria  com  estabelecimento  de  prazos,  sendo  sua  expedição  (anexo)  através  de
Memorando  Eletrônico  aos  demais  setores  e  departamentos  do  órgão.  De  posse  da
documentação e informações solicitadas, é feita análise e construídos os relatórios. Sendo o
primeiro, o relatório preliminar que é enviado via meio eletrônico para a área auditada para o
efetivo  conhecimento  do  seu  teor,  com  data  prevista  de  retorno  para  as  respostas  e/ou
justificativas  pertinentes  a  cada  constatação  ou  achado,  e,  finalmente,  após  receber  a
manifestação dos gestores das áreas é feita análise das respostas e elaborado o relatório final
de cada ação do PAINT. Este relatório final será encaminhado para o Gestor da área, o seu
superior hierárquico e finalmente para o Reitor do Órgão. No final do exercício, é feita a

https://www2.ifal.edu.br/transpar%C3%AAncia/auditoria-interna/regimento-interno
https://www2.ifal.edu.br/transparencia/auditoria-interna/regimento-interno


consolidação  de  todos  os  relatórios  para  elaboração  do  RAINT,  o  qual  é  submetido  ao
Conselho Máximo do IFAL. A Auditoria Interna constantemente, em reuniões, relata os riscos
do  não  cumprimento  de  cada  recomendação,  seja  ela,  provenientes  dos  seus  próprios
relatórios, seja dos relatórios provenientes da CGU e TCU, entre outros.

Durante o exercício 2017 houve algumas adequações e readaptações do planejamento
anterior,  principalmente quanto à  execução do PAINT, o que reduziu a  carga horária  e  o
quantitativo de ações realizadas. Isso ocorreu devido a diversos motivos, entre eles podemos
destacar: motivos de doença e capacitação em programa de mestrado de servidores.

5.2.1. Sobreposição de carga horária - Pronatec

Através do Relatório nº 03/2017-AUDINT-IFAL por determinação contida no acórdão
nº 1006/2016 – TCU – Plenário e Ofício-Circular nº 29/2016/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de
27 de outubro de 2016, foi incluída no planejamento anual (PAINT/2017) a Ação Global nº
14/2017, a qual se refere à Gestão de Atividades Finalísticas do IFAL – quanto à possível
sobreposição de carga horária - PRONATEC.

Resumo do resultado

Ação  realizada  conforme  disposto  no  Ofício-Circular  nº
29/2016/GAB/SETEC/SETEC-MEC,  de  27  de  outubro  de  2016,  que  encaminhava  para
conhecimento e providências o teor do Acórdão nº 1006/2016 TCU-Plenário, em destaque o
item 9.3 que disciplinava:

9.3. determinar às auditorias internas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, com fundamento no art. 9º, § 1º, da Lei 12.513/2011, c/c os arts. 12 e
14,  §  4º,  da  Resolução  -FNDE 4/2012,  que  incluam nos  seus  planos  anuais  de
auditoria interna ações de controle com vistas a identificar e corrigir situações de
sobreposição de carga horária de servidores que atuam no Pronatec, e, informe nos
respectivos  relatórios  de  gestão  anuais  os  resultados  apurados  e  providências
adotadas.

Em atendimento ao disposto no referido Acórdão do egrégio órgão, o planejamento da
Ação Global nº 14/2017 – Gestão das Atividades Finalísticas do IFAL pautou-se na coleta e
avaliação de informações do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) em funcionamento no IFAL.

Destarte,  foram  solicitadas,  por  meio  do  memorando  eletrônico nº  18/2017-REI-
AUDINT, de 09/03/2017, as informações:

•Relação dos campi que ofertam o PRONATEC por curso, turmas e horário das aulas;

•Relação dos servidores ativos do IFAL que atuam no PRONATEC, bem como seus horários,
local de atuação e função/atividade que desempenham no Programa.

A documentação solicitada  nos  foi  disponibilizada  intempestivamente  pelo  Gestor,
sendo  no  entanto,  notificado  e  alertado  para  o  cumprimento  da  obrigação  de  prestar
informações  conforme  dispositivo  legal  (art.  6º  da  lei  12.527/2011  –  Lei  de  Acesso  à
Informação e art. 24. do Regimento Interno da Auditoria Interna aprovado pela Resolução nº
46/2014-CS). Sendo, em seguida, analisada por esta Auditoria Interna.



A princípio,  foi  constatado(01)  que  alguns  servidores  acumulavam  mais  de  uma
função no programa Pronatec e IFAL. Embora o documento não tenha explicitado o período
em que se deu o desempenho das funções,  caso tenha sido concomitante,  houve também
indícios de que existia sobreposição de carga-horária e (02) ausência de processo de seleção
dos  outros  coordenadores  que  não  o  coordenador  geral  e  adjunto  do  Pronatec  (Relatório
14/2017).

Manifestação da Gestão

Após envio do relatório preliminar, por meio do memorando eletrônico nº 51/2017 à
Reitoria, com cópia ao Pronatec, houve manifestação do mesmo por meio do memorando
eletrônico nº 13/2017 – PRONATEC.

Análise da Auditoria 

Quanto à ausência de processo de seleção de servidores bolsistas para o Programa,
considerando o acórdão 1006/2016 – TCU- Plenário.

Não foram apresentados os editais ou processos de seleção dos servidores apontados
na primeira análise dos dados, assim, mantemos a recomendação que em futuras contratações
sejam realizados processos de seleção a todos os cargos que não sejam os de  coordenador-
geral e de coordenador- adjunto, que são os únicos que a Resolução supracitada explicita que
são de indicação da gestão do órgão.

Quanto  aos  indícios  de  sobreposição  de  horário  por  duplicidade  de  função  no
PRONATEC, acata-se o esclarecimento da gestão de que os mesmos não se deram de forma
concomitante, mas que deveu-se à mudança de nomenclatura dos mesmos no sistema.

Resultado final

Da realização desta ação, que teve como escopo cumprir o determinado pelo TCU no
Acórdão 1006/2016 – TCU- Plenário:

9.3. determinar às auditorias internas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, com fundamento no art. 9º, § 1º, da Lei 12.513/2011, c/c os arts. 12 e
14, § 4º,  da Resolução -  FNDE 4/2012, que incluam nos seus planos anuais de
auditoria interna ações de controle com vistas a identificar e corrigir situações de
sobreposição de carga horária de servidores que atuam no Pronatec, e, informe nos
respectivos  relatórios  de  gestão  anuais  os  resultados  apurados  e  providências
adotadas;

Foram  verificadas  inconsistências  nos  dados  que  nos  foram  encaminhados
inicialmente, mas que foram esclarecidas e sanadas pela gestão posteriormente. O que esta
Auditoria,  ao  analisar  as  informações,  verificou ser  horário  sobreposto,  foi  explicado em
resposta pela coordenação do Pronatec no Ifal que tratou-se da mudança de nome da função
no sistema ou mudança de campo de atuação dos servidores.

Com relação ao processo de seleção de bolsistas para o Programa,  mantivemos a
recomendação que em futuras contratações, sejam realizados processos de seleção a todos os
cargos que não sejam os de coordenador-geral e de coordenador- adjunto, que a Resolução
supracitada explicita que são de indicação da gestão do órgão.



5.3. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

As atividades de correição do Instituto ocorrem por meio da atuação da Comissão
Permanente de Processos Administrativos Disciplinares, vinculada à Reitoria da instituição. A
Comissão divide-se em duas turmas ou subcomissões, as quais atuam em diferentes processos
disciplinares e de sindicância. Os trabalhos ocorrem em local autônomo, com infraestrutura
própria.  As  atividades  das  Comissões  são  acompanhadas  pela  Assessoria  Executiva  da
Reitoria, a qual tem a atribuição de registrar os processos no Sistema CGU-PAD.

Os Diretores-Gerais dos Campi do IFAL têm autonomia para encaminhar apurações
em processos de sindicância, contudo os processos disciplinares são de competência exclusiva
do Reitor.  

Os servidores participantes nos processo disciplinares foram treinados por meio dos
cursos da CGU, e utilizam como referência dos trabalhos o Manual de PAD da CGU. São
instituídas portarias para cada processo investigativo e publicadas no Boletim Extraordinário
de Serviços do IFAL.

Todos os processos de PAD e Sindicância são analisados pela Procuradoria Federal no
IFAL, a fim de subsidiar a julgamento da autoridade julgadora. O Relatório anual de correição
do  IFAL  traz  os  resultados  dos  processos  e  o  detalhamento  dos  processos  ainda  em
andamento.

5.4. Gestão de riscos e controles internos

 Haja vista a inexistência de formalização do gerenciamento de riscos corporativo, o
IFAL, visando atender a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n°  1/2016, instituiu em
21/06/2017,  através  da  Portaria  n°  1316/GR,  a  comissão  responsável  pela  redação  e
implantação  da  Política  de  Gestão  de  Riscos.  A referida  comissão,  seguindo  os  trâmites
institucionais, encaminhou no dia 04/08/2017 para o Conselho Superior (CONSUP) a minuta
da Política de Gestão de Riscos.

De acordo com os procedimentos regimentais do CONSUP, foi indicado um relator
para que pudesse apresentar aos conselheiros a referida Política. Nos encaminhamentos feitos
pelo CONSUP, houve pedido de vistas em 11/12/2017 por parte de um conselheiro, sendo
deliberado pela devolução da minuta à comissão instituída pela Portaria n° 1316/GR, visando
nova apreciação e alterações de acordo com o parecer do conselheiro que solicitou vistas.

Após as alterações necessárias, a minuta foi reencaminhada para o CONSUP no dia
19/02/2018, com o objetivo de atender os trâmites regimentais.

Devido  à  pendência  dessa  aprovação,  o  IFAL  ainda  não  pôde  estabelecer
procedimentos de controle interno voltados para o alcance dos objetivos e proporcionais ao
risco, sendo ainda operacionalizados os procedimentos estabelecidos por cada setor. 

A partir  da  aprovação  pelo  Consup da  Politica  de  Gestão  de  Riscos,  deverão  ser
tomadas ações no sentido de implementar a referida política que terá como finalidade instituir
princípios e objetivos, diretrizes, responsabilidades e competências no processo da gestão de
riscos e controles internos, identificando eventos em potencial que afetem a consecução dos
objetivos institucionais, alinhando o apetite ao risco com as estratégias adotadas, fortalecendo
as decisões em resposta  aos riscos  e aprimorando os controles  internos  de gestão com o



propósito de fomentar a integridade institucional do órgão, garantindo segurança razoável na
consecução da sua missão, continuidade e sustentabilidade.



6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1. Gestão de pessoas

a) Composição da força de trabalho - por campi:

b) Relação entre efetivos e temporários:



É possível  verificar  que  o  total  de  servidores  efetivos  estatutários,  total  de  1829,
representa quase a totalidade de servidores da instituição e que o número de temporários é
somente de 103 funcionários.

c) Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no
âmbito da unidade, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim:

Em  relação  ao  dimensionamento  de  pessoal,  informamos  que  o  Ministério  do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão -MPDG editou a Portaria nº 246, de 15 de abril  de
2016, a qual dispõe sobre a criação do modelo de dimensionamento de cargos efetivos, cargos
de  direção  e  funções  gratificadas  e  comissionadas,  no  âmbito  dos  Institutos  Federais  de
Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e do Colégio
Pedro II, e define normas e parâmetros para a sua implementação. 

Dessa forma, estamos aguardando as definições quanto a logistica para implementação
desse modelo de dimensionamento, as quais serão informadas pelo MPDG.

d) Escolaridade – distribuição de servidores e qualificação:

e) Política de capacitação e treinamento do pessoal;

CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELO CDCP/IFAL/2017

Capacitação: 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS 



Local: Fox do Iguaçu/PR

Período: 20 a 23/03

Carga Horária: 24H

Recursos (R$): 13.600,00

Servidor Cargo/Função Lotação

Karine Miranda Castro Assist. em Adm./FG1 Marechal

Daniel Cabral de Almeida Administrador/FG2 Reitoria

Enoch Freitas da Silva Assist. em Adm. Reitoria

 Clémerson  Correia  de
Andrade

Assist. Em Adm. Reitoria

Capacitação: Seminário Nacional de Patrimônio

Local: Rio de Janeiro/RJ

Período: 03 e 04/04

Carga Horária: 16H

Recursos (R$): 2.290,00

Servidor Cargo/Função Lotação

Rafaella Cristina Teixeira Penedo Arquiteto Urbanista Reitoria

Capacitação: 46º FONAI Tec- 

Local: Sã22 a 25o Bernardo do Campo/SP 

Período:22 a 25/05

Carga Horária: 24H

Recursos (R$): 1.000,00

Servidor Cargo/Função Lotação

Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto Auditor Reitoria

Capacitação: Didática e Metodologia em Educação Básica, Técnica e Tecnológica

Local: Maceió

Período: 02 a 04/08
Carga Horária: 24H

Recursos (R$): Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017 – ESAF



Servidor Cargo/Função Lotação

LEONA HENRIQUE VARIAL DE MELO DOCENTE MURICI

PAULO MARCOS FERNANDES BOA 
SORTE

DOCENTE MURICI

GLAUBER VINICIUS VENTURA DE 
MELO FERREIRA

DOCENTE PALMEIRA DOS
ÍNDIOS

ACÁCIA RODRIGUES CALHEIROS DOCENTE MURICI

JOSÉ ENILDO FREIRE COSTA PEDAGOGIA ARAPIRACA

ENALDO VIEIRA DE MELO DOCENTE CORURIPE

LUCIELMA SEMIÃO DA SILVA C. PEDAGÓGICA MARAGOGI

EDERSON MONTEIRO MATSUMOTO DOCENTE MARECHAL
DEODORO

EDJA LAURINDO DE LIMA C. PROJETO REITORIA

ALVARO JOSÉ DE OLIVEIRA PRDI REITORIA

AFRÂNIO JORGE BARBOSA CAMPOS C. EDIFICAÇÕES MACEIÓ

ELINALDO DA SILVA RAMOS DOCENTE VIÇOSA

EDUARDO LIMA DOS SANTOS DOCENTE MURICI

CASSIO HARTMANN DOCENTE MACEIÓ

MARCIO SANTOS BOMFIM D. A. CORURIPE

MARCIANA BARROS CORREIA DE SOUZA D. E. B. REITORIA

JONILSON SIMÕES DE OLIVEIRA AUDITORIA REITORIA

GLYCIA GUIMARÃES SOUZA MENDES D. E. B. REITORIA

ADRIANA LINS DE GUSMÃO VILA NOVA AUDITORIA REITORIA

SILVANA KELLY COIMBRA PEIXOTO AUDITORIA REITORIA

VIVIANNE LINS EBRAHIM MORCERF DOCENTE SÃO MIGUEL

ADRIANA THIARA DE OLIVEIRA SILVA DOCENTE MACEIÓ

ADRIANO DE SOUZA FREITAS DOCENTE PENEDO

MARILUZE DA SILVA VIEIRA FIDELIS C. T. ELETRÔNICA MACEIÓ

Capacitação: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Local: Maceió



Período: 22 a 24/08

Carga Horária: 24H

Recursos (R$):  Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017 - ESAF

Servidor Cargo/Função Lotação

MARIANA DUARTE DE ASSUNÇÃO PROEN REITORIA

ANTONIO CAVALCANTI CAJUEIRO NETO CGP SÃO MIGUEL

VITÓRIA RÉGIA RAMOS DE ALBUQUERQUE 
ROCHA RAMALHO

DOCENTE S. IPANEMA

JOSÉ ROBERTO ALVES ARAÚJO D. GERAL CORURIPE

HELANE CARINE DE ARAÚJO OLIVEIRA DOCENTE/CD4 CORURIPE

MÁRCIO SANTOS BOMFIM TEC. DE TECNOL. DA
INFORMACAO

CORURIPE

FRANKLIN ALVES DOS ANJOS DOCENTE S. IPANEMA

MARCIANA BARROS CORREIA DE SOUZA D. E. B. REITORIA

GLYCIA GUIMARÃES SOUZA MENDES D. E. B. REITORIA

SILVANA KELLY COIMBRA PEIXOTO AUDITORIA REITORIA

JULLYANA SOUZA SANTOS DOCENTE PALMEIRA

ROSELANE FELIX DE OLIVEIRA BIBLIOTECA CORURIPE

MONICA COSTA SANTOS D. ACADÊMICO CORURIPE

MARIA BETANIA VILAR DE SOUZA D. A. A. MACEIÓ

CLAUDIA MARIA RODRIGUES DE JESUS D. ACADÊMICO VIÇOSA

Capacitação: ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Local: Maceió

Período:  12 a 14/09

Carga Horária: 24H

Recursos (R$): Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017 - ESAF

Servidor Cargo/Função Lotação

ALÂYNNE MARCELLE SANTOS MOREIRA   TEC.ADM./FG4 MURICI



ANA PAULA ALVES VILELA   TEC.ADM. REITORIA

ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA TEC.ADM./FG1 SÃO MIGUEL

ANTONIO CAVALCANTI CAJUEIRO NETO TEC. DE TECNOL. DA
INFORMACAO 

SÃO MIGUEL

BRUNO CASTRO BATISTA ASSIT. ALUNO PALMEIRA

CARINA DA PAZ SANTOS  TEC.ADM./FG2 MARAGOGI

CARLOS BORGES DA SILVA JÚNIOR TEC.ADM. MACEIÓ

CLÁUDIA VÍVIAN DE OLIVERIA AMORIM TEC.ADM. REITORIA

ELIVANE ROSA BATISTA DE OLIVEIRA  TEC.ADM./FG5 SATUBA

FILIPE ESTEVES DO REGO ASSIT. ALUNO SÃO MIGUEL

GILIARDE BISPO DA SILVA   TEC.ADM./FG2 RIO LARGO

HEVERTON LIMA DE ANDRADE TEC.ADM./CD4 REITORIA

JORGE LUIZ MARANHÃO BARBOSA ADMINISTRADOR MURICI

MARCUS ANDRÉ FREIRE DOS SANTOS   TEC.ADM./FG2 MURICI

MARIA PATRÍCIA FAUSTINO DA SILVA TEC.ADM./FG2 VIÇOSA

RICARDO VIEIRA RIJO DOS SANTOS  TEC.ADM. MACEIÓ

ROBSON BEATRIZ DE SOUZA   TEC.ADM. MURICI

ROSIENE SILVA DE ARAÚJO TEC.ADM. MARECHAL

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA JÚNIOR TEC.ADM./FG2 REITORIA

TIAGO AMARAL SOTERO TEC.ADM. REITORIA

Capacitação: JUVENTUDE, GÊNERO, RAÇA/ETNIA E ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA

Local: Reitoria

Período:  20 a 22/09

Carga Horária: 20H

Recursos (R$): 11.220,00

Servidor Cargo/Função Lotação

DANIELLY SPOSITO PESSOA DE MELO ASSIST. SOCIAL PENEDO



EDSON DE ALBUQUERQUE MORENO TEC.ADM./FG2 REITORIA

CELIA MARIA VIANA COSTA TEC.ADM. REITORIA

RAFAEL GABRIEL ASSIS  TEC. ASSUNT.
EDUCACIONAL

SÃO MIGUEL

RENATA PIRES DE OLIVEIRA PSICOLOGO REITORIA

JADDER FREITAS SOUZA TEC.ADM. REITORIA

ROSANA TREVISOL SEIBT   DOCENTE PENEDO

EMERSON FEITOSA LINS PSICOLOGO SANTANA

GEICE QUEILA DE LIMA SILVA DOCENTE CORURIPE

LIDIANE DAS NEVES SILVA JORNALISTA PENEDO

ROSANIA DE ALMEIDA DE LIMA DOCENTE PALMEIRA

PAULETE CONSTANTINO CERQUEIRA PSICOLOGO SÃO MIGUEL

LINDINALVA DA SILVA SANTOS TEC. ASSUNT.
EDUCACIONA

REITORIA

NELMA COSTA TENÓRIO TEC.ADM. REITORIA

Capacitação: LEI Nº 8.112/90

Local: Maceió

Período:  27 a 29/09

Carga Horária: 24H

Recursos (R$): Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017 - ESAF

Servidor Cargo/Função Lotação

BRUNO CASTRO BATISTA   ASSIT. ALUNO PALMEIRA

ANSELMO LÚCIO AROUCHA SANTOS   DOCENTE/CD2 SATUBA

MAYARA ROMEIRO LINS BEIROUTI TEC.ADM. REITORIA

ARTUR BARBOSA DOS ANJOS TEC.ADM./FG1 MARECHAL

LEONAM DA COSTA MELO TEC.ADM./FG1 MARECHAL

JORDANA KELLY DA SILVA GONÇALVES TEC.ADM. REITORIA

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA JÚNIOR TEC.ADM./FG2 REITORIA



LEONA HENRIQUE VARIAL DE MELO DOCENTE MURICI

PAULO MARCOS FERNANDES BOA SORTE DOCENTE MURICI

ANTONIO CAVALCANTI CAJUEIRO NETO TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO 

SÃO MIGUEL

ANNA BEATRIZ VIEIRA PALMEIRA TEC.ADM. SANTANA

FILIPE ESTEVES DO REGO ASSIT. ALUNO SÃO MIGUEL

ROSIENE SILVA DE ARAÚJO TEC.ADM. MARECHAL

VAGNER GOMES RAMALHO DOCENTE/CD4 ARAPIRACA

MÁRCIO SANTOS BOMFIM TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

CORURIPE

KEINE MENDONÇA PEREIRA TELLES NUTRICIONISTA/FG2 REITORIA

PABLO RODRIGO MOURA SANTOS TEC.ADM. REITORIA

Capacitação: GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA

Local: Maceió

Período:  04 a 06/10

Carga Horária: 20H

Recursos (R$): Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017 - ESAF

Servidor Cargo/Função Lotação

REMIA VASCONCELLOS CAVALCANTI TEC.ADM. REITORIA

CARLOS BORGES DA SILVA JÚNIOR TEC.ADM. MACEIÓ

ADRIANA LINS DE GUSMÃO VILA NOVA TEC.ADM. REITORIA

ANTONIO CAVALCANTI CAJUEIRO NETO TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO 

SÃO MIGUEL

ANSELMO LÚCIO AROUCHA SANTOS   DOCENTE/CD2 SATUBA

JOSÉ ADILSON CORREIA TEC.
AUDIOVISUAL/CD4

ARAPIRACA

CARLOS FABIANO DA SILVA ECONOMISTA/CD4 REITORIA

CARLOS ALBERTO SOUTO SILVA TEC.ADM. PALMEIRA

JOSÉ EMILIANO DOS SANTOS AUDITOR REITORIA



JOSÉ ROBERTO ALVES ARAÚJO DOCENTE/CD2 CORURIPE

MARCUS ANDRÉ FREIRE DOS SANTOS   TEC.ADM./FG2 MURICI

LUIZ ANTONIO FELIX JÚNIOR DOCENTE VIÇOSA

SILVANA KELLY COIMBRA PEIXOTO TEC. ASSUNT.
EDUCACIONAL

REITORIA

ROSIENE SILVA DE ARAÚJO TEC.ADM. MARECHAL

ROBERTO MARQUES VEECK ADMINISTRADOR/
FG2

REITORIA

TALITA MARIA GOMES DE MORAIS DOCENTE/CD4 SÃO MIGUEL

TÂNIA MARIA COELHO TEC.ADM. REITORIA

TIAGO RODRIGUES TORRES LEITE CONTADOR/CD4 MARECHAL

Capacitação: X CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA

Local: FLORIANOPOLIS/SC

Período:  07 a 11/10

Carga Horária: 24H

Recursos (R$): 790,00

Servidor Cargo/Função Lotação

VIANNE LINS EBRAHIM MORCERF DOCENTE SÃO MIGUEL

Capacitação: 27º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação

Local: Fortaleza/CE

Período:  17 a 20/10

Carga Horária: 24H

Recursos (R$): 1.750,00

Servidor Cargo/Função Lotação

GICELLE DE SOUZA SILVA BIBLIOTECÁRIO PIRANHAS

ROBSON BEATRIZ DE SOUZA TEC.ADM. MURICI



Capacitação: VII CONGRESSO INT. DE CONTABILIDADE, CUSTOS E 
QUALIDADE DO GASTO

Local: Natal/RN

Período:  16 a 18/10

Carga Horária: 24H

Recursos (R$): 1.200,00

Servidor Cargo/Função Lotação

FERNANDO A. LUIS DOS SANTOS CONTADOR SATUBA

JORGE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR BENEDITO

TIAGO RODRIGUES TORRES LEITE CONTADOR MARECHAL

Capacitação: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Local: Maceió

Período: 18 a 20/10

Carga Horária: 20H

Recursos (R$): Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017 – ESAF

Servidor Cargo/Função Lotação

ANA PAULA ALVES VILELA   TEC.ADM. REITORIA

CÁSSIA MARIA DO NASCIMENTO FELIX ANDRADE TEC.ADM. REITORIA

JAKELLINE CIPRIANO DOS SANTOS RAPOSO TEC.
ENFERMAGEM,/FG1

RIO LARGO

MAYARA ROMEIRO LINS BEIROUTI TEC.ADM. REITORIA

TÂMARA MORAES BASTOS   DOCENTE/CD4 RIO LARGO

PAULETE CONSTANTINO CERQUEIRA PSICOLOGO SÃO MIGUEL

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA JÚNIOR TEC.ADM./FG2 REITORIA

TIAGO AMARAL SOTERO TEC.ADM. REITORIA

MÔNICA CARNEIRO LEÃO DE A. LOPES TEC.ADM. REITORIA

ANA ROBERTA BELO MATOS DE FIGUEIREDO TELEFONISTA REITORIA

ROSIENE SILVA DE ARAÚJO TEC.ADM. MARECHAL



JOSÉ ROBERTO ALVES ARAÚJO DOCENTE/CD2 CORURIPE

BÁRBARA TEREZA BRANDÃO GUERREIRO BARBOSA PSICOLOGO PENEDO

DANIELLY SPOSITO PESSOA DE MELO ASSIST. SOCIAL PENEDO

HELANE CARINE DE ARAÚJO OLIVEIRA DOCENTE/CD4 CORURIPE

KEINE MENDONÇA PEREIRA TELLES NUTRICIONISTA/FG2 REITORIA

ROSELANE FELIX DE OLIVEIRA BIBLIOTECARIO CORURIPE

JAQUELINE GONÇALVES DE BARROS AUX. ENFERMAGEM REITORIA

MÁRCIA HELENA CARVALHO BOM ADMINISTRADOR REITORIA

Capacitação: POLITICAS DE IGUALDADE E INTERDISCIPLINARIDADE

Local: Reitoria

Período:  23 a 25/10

Carga Horária: 20H

Recursos (R$): 11.220,00

Servidor Cargo/Função Lotação

ALANA JÉSSICA VILELA MESSIAS TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

REITORIA

ANA CHRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA DOCENTE ARAPIRACA

ANNA JÚLIA GIURIZATTO MEDEIROS PSICOLOGO MURICI

ANNY ROCHELLY VIEIRA SANTOS JORNALISTA REITORIA

ANTHONY FRANKLIN VILELA DE LIMA TEC.ADM. REITORIA

BÁRBARA TEREZA BRANDÃO GUERREIRO BARBOSA PSICOLOGO PENEDO

EDSON DE ALBUQUERQUE MORENO TEC.ADM./FG2 REITORIA

EMERSON FEITOSA LINS PSICOLOGO SANTANA

JIRLENE BARROS MONTEIRO PEDAGOGO REITORIA

LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA NUTRICIONISTA PENEDO

FRANCINE LOPES MIRANDA DE OLIVEIRA ASSIST. SOCIAL MURICI

RAFAEL GABRIEL ASSIS TEC. ASSUNT.
EDUCACIONAL

SÃO MIGUEL



ROSANA TREVISOL SEIBT DOCENTE PENEDO

MÔNICA COSTA SANTOS PEDAGOGO REITORIA

Capacitação: SCDP - BÁSICO

Local: Maceió

Período:  08 a 10/11

Carga Horária: 24H

Recursos (R$): Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017 – ESAF

Servidor Cargo/Função Lotação

ALBERTO NUNES BRASIL TEC.ADM. PALMEIRA

EMERSON MAGALHÃES DOS SANTOS TEC.ADM MACEIÓ

SELMA ZACARIAS DE OLIVEIRA TEC.ADM. REITORIA

ANA ROBERTA BELO MATOS DE FIGUEIREDO TELEFONISTA REITORIA

WEVANYS FERNANDES ARAÚJO TEC. ELETROT. MURICI

ISNALDO ALMEIDA BRANDÃO TEC.ADM MURICI

LUIZ GUSTAVO DUARTE AGUIAR TEC.ADM MURICI

LINDINALVA DA SILVA SANTOS TEC. ASSUNT.
EDUCACIONA

REITORIA

HERACLITO DE ALMEIDA AVILA JUNIOR TEC.ADM. REITORIA

Capacitação: FAMÍLIA, DIVERSIDADE E CONTEXTOS CULTURAIS

Local: Reitoria

Período:  08 a 10/11

Carga Horária: 20H

Recursos (R$): 11.200,00

Servidor Cargo/Função Lotação

ANNA JÚLIA GIURIZATTO MEDEIROS PSICOLOGO MURICI



GISELE OLIVEIRA DE LIMA DOCENTE PENEDO

LEANDRO PEREIRA DA SILVA TEC. ADM. SÃO MIGUEL

RAFAEL GABRIEL ASSIS TEC. ASSUNT.
EDUCACIONAL

SÃO MIGUEL

SUZANY CRISTINA VILHENA RODRIGUES TEC. ASSUNT.
EDUCACIONAL

REITORIA

ANA MARIA LEAL COSTA PSICOLOGO SATUBA

PAULETE CONSTANTINO CERQUEIRA PSICOLOGO SÃO MIGUEL

ADELIA MARIA LEAL DA CRUZ TEC.ADM. REITORIA

GEICE QUEILA DE LIMA SILVA DOCENTE CORURIPE

ROSANA TREVISOL SEIBT DOCENTE PENEDO

Capacitação:SCDP - INTERMEDIÁRIO

Local: Maceió

Período:  22 a 24/11

Carga Horária: 24H

Recursos (R$): Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017 – ESAF

Servidor Cargo/Função Lotação

ALBERTO NUNES BRASIL TEC.ADM. PALMEIRA

EMERSON MAGALHÃES DOS SANTOS TEC.ADM MACEIÓ

SÂMIA MARIA DOS SANTOS TEC.ADM. PALMEIRA

ROBSON BEATRIZ DE SOUZA BIBLIOTECÁRIO REITORIA

LUIS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS TEC.ADM./CD4 VIÇOSA

CARLOS GUSTAVO PAIVA RODRIGUES TEC.ADM./FG2 ARAPIRACA

AUDINEIDE FERREIRA DA SILVA TEC.ADM. ARAPIRACA

WEVANYS FERNANDES ARAÚJO TEC. ELETROT. MURICI

LUIZ GUSTAVO DUARTE AGUIAR TEC.ADM MURICI

LINDINALVA DA SILVA SANTOS TEC. ASSUNT. REITORIA



EDUCACIONA

HERACLITO DE ALMEIDA AVILA JUNIOR TEC.ADM. REITORIA

Capacitação:  PROGRAMA  DE  FORMAÇÃO  INICIAL  PARA  OS  NOVOS
SERVIDORES DO IFAL

Local: Marechal

Período:05 e 06/07

Carga Horária: 20H

Recursos (R$): 

Servidor Cargo/Função Lotação

ADRIANA FREIRE DA SILVA LÓS ASS. DE ALUNO BATALHA

ADRIANE TEIXEIRA BARACHO NUTRICIONISTA MARAGOGI

ANDREIA GOMES DE AZEVEDO BIBLIOTECÁRIO MARAGOGI

ANNA BEATRIZ VIEIRA PALMEIRA ASS. EM ADM. SANTANA 

ANTHONY FLANKLIN V. DE LIMA ASS. EM ADM. BATALHA

CAMILA BARRETO MONTEIRO ASS. DE ALUNO MARAGOGI

CLAUDIA MARIA R. DE JESUS PEDAGOGO VIÇOSA

CRISTOVÃO B. DO NASCIMENTO ASS. EM ADM. PIRANHAS

DAONE DA SILVA SANTOS ASS. DE ALUNO PIRANHAS

EDIFABIO PEREIRA DE OLIVEIRA ASS. EM ADM. BATALHA

ERIVALDO AMANCIO DA SILVA ASS. DE ALUNO SANTANA 

FILIPE ESTEVES DO REGO ASS. DE ALUNO SÃO MIGUEL 

FRANKLEYTHON PEREIRA SANTOS TÉC. EM
ELETROTÉCNICA

PENEDO

GICELLE DE SOUZA SILVA BIBLIOTECÁRIO PIRANHAS

GILBERTO MACHADO DE BRITO TÉC. EM
ELETROTÉCNICA

MARECHAL
DEODORO

JACKSON FURTUOSO DA SILVA TÉC. EM
ELETROTÉCNICA

REITORIA

JESSICA MELISSA SANTOS FONTES NUTRICIONISTA PALMEIRA 



JÔNATAS ROCHA CRUZ PROG. VISUAL REITORIA

JULIO CESAR ARAÚJO DE O. ALVES ANALISTA DE T.I REITORIA

KEINE MENDONCA PEREIRA NUTRICIONISTA CORURIPE

LAURA FERNANDES DA SILVA ASS. DE ALUNO MURICI

LEONARDO ASSIS DE BULHÕES ASS. DE ALUNO SÃO MIGUEL 

LIDIANE DE ALMEIDA PEREIRA NUTRICIONISTA PENEDO

MARCOS PAULO JOSE DE M. SILVA ANALISTA DE T.I REITORIA

MARIA LUZIA A. DE OLIVEIRA BIBLIOTECÁRIO PENEDO

MARINA MÁDLA C. GONÇALVES ASS. DE ALUNO CORURIPE

MARKUS WANDERS (cotista) ANALISTA DE T.I REITORIA

PAULO HENRIQUE DA SILVA ASS. DE ALUNO VIÇOSA

PAULO RONIEL DOS S. ISIDORO ASS. DE ALUNO PIRANHAS

PEDRO SANTOS VASCONCELOS BIBLIOTECÁRIO BATALHA

RAFAEL LUIZ DOS SANTOS ASS. DE ALUNO MURICI

RAÍZA DE ARAÚJO PINHEIRO NUTRICIONISTA PIRANHAS

RAYANNA  UCHÔA  GOMES ASS. DE ALUNO SATUBA

SIQUELE R. CARVALHO CAMPELO PEDAGOGO MURICI

TARCÍSIO LIMA FERREIRA TÉC. EM
ELETROTÉCNICA

SATUBA

THAISA MARTINS PORTO DE SOUZA NUTRICIONISTA BATALHA

VILMA LEITE ALVES ASS. DE ALUNO BATALHA

WELLTON AMORIM F. DE LIMA ASS. EM ADM. PIRANHAS

WEVANYS FERNANDES ARAÚJO TÉC. EM
ELETROTÉCNICA

MURICI

ADRIANO ADERNE PASTOR CRUZ TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

SATUBA

ALEZY OLIVEIRA LIMA TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

PALMEIRA

ANTONIO CAVALCANTI CAJUEIRO NETO TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

SÃO MIGUEL

CARLOS BRAULINO N. DOS SANTOS TEC. DE TECNOL. PENEDO 



DA INFORMACAO

CÁSSIO AQUINO ROCHA TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

PIRANHAS

EDÍLSON DOS SANTOS BARBOSA TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

MARAGOGI

EDNILDO MACENA DA SILVA FILHO TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

MURICI

EVERTON SILVA SOARES TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

SANTANA

EWERTON HALLAN DE LIMA SILVA TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

MARAGOGI

ISAIAS MARTINS DA SILVA TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

MURICI

JACHELLINE DE ABREU SILVA ASSIT. ALUNO SANTANA

JOSÉ MAX DEIVYS ALVES DE MOURA TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

MARECHAL

LAURO ALVES DE CARVALHO ASS. EM ADM PIRANHAS

LUIZ HUMBERTO RAFAEL DOS SANTOS JÚNIOR TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

RIO LARGO

MÁRCIO SANTOS BOMFIM TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

CORURIPE

NAYARA ROSY FELIX DA SILVA TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

BATALHA

RAPHAEL HENRIQUE CRUZ GONÇALVES TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

MARECHAL

SERGIO RAFAEL TENORIO DA SILVA TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

VIÇOSA

VINNICYUS PHILYPPE GRACINDO ALVES LEITE TEC. DE TECNOL.
DA INFORMACAO

ARAPIRACA

f) Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas.

CAMPUS Quantitativo JANEIRO/2017 Quantitativo JANEIRO/2018

ARAPIRACA 78 87



MACEIÓ 418 550

MARAGOGI 64 80

MARECHAL
DEODORO

112 122

MURICI 69 81

PENEDO 71 75

PALMEIRA DOS
INDIOS

139 164

PIRANHAS 61 93

SANTANA DO
IPANEMA

53 66

SATUBA 155 171

BATALHA 34 45

SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

29 37

CORURIPE 41 55

BENEDITO
BENTES

16 22

RIO LARGO 24 31

VIÇOSA 38 45

REITORIA 188 208

TOTAL 1.543 1932

277 POSSES REALIZADAS
EM 2017

Fonte: SIAPE

6.1.1. Estrutura de pessoal da unidade

 Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos
Lotação Ingressos no

Exercício
Egressos no

ExercícioAutorizada Efetiva

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1829 1829 354 40



1.1.   Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1829 1829 354 40

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 1825 1825 354 40

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 4 4 0 0

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 0

2.   Servidores com Contratos Temporários 103 103 61 23

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 0 0

4.   Total de Servidores (1+2+3) 1932 1932 415 63

Fonte:

Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos
Lotação Efetiva

Área Meio Área Fim

1.   Servidores de Carreira (1.1) 805 1035

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 805 1035

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 805 1035

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 4 0

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 92

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0

4.   Total de Servidores (1+2+3) 805 1127

 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas

Lotação Ingressos
no

Exercício

Egressos
no

ExercícioAutorizada Efetiva
1.   Cargos em Comissão 94 94 7 3

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 94 94 7 3
1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 2 2 0 0
1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0
1.2.4.    Sem Vínculo 0 0 0 0
1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0

2.   Funções Gratificadas 310 310 26 15
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 310 310 26 15
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 404 404 33 18

Fonte:



Análise Crítica

Diante das informações expostas, é possível observar que no exercício 2017 houve um
aumento considerável no quadro de servidores do órgão. Porém, ainda consideramos que o
quantitativo de servidores diante das necessidades do órgão é inferior ao que realmente seria
suficiente para atender  as necessidades de uma instituição em constante  expansão, com a
diversidade de atribuições e com o enorme quantitativo de departamentos e Unidades, que já
totalizam atualmente 16 campi, mais reitoria e Departamento de educação à distância. 

Em relação ao item 2.2, que trata da  distribuição da força de trabalho, especialmente
no âmbito  das  áreas  técnicas  responsáveis  por  macroprocesso  finalístico  e  de unidades  e
subunidades descentralizadas, a força de trabalho do Ifal está dividido em 1127 servidores da
área finalística e 805 servidores da área meio, como desmontrado no quadro acima, o que
demonstra um certo equilíbrio entre as áreas meios e áreas finalísticas.

Os impactos das aposentadorias é perceptível, tendo em vista que há perda de mão de
obra qualificada e  experiente,  a  qual  mesmo havendo reposição,  nem sempre é reposta  e
quando  é,  a  reposição  é  demorada.  Os  riscos  em  relação  aos  impactos  de  possíveis
aposentadorias e o número de aposentadorias têm aumentado consideravelmente nos últimos
exercícios, como demonstrado nas tabelas abaixo:

Aposentados em 2017

Aposentados em 2018

Outro fator de grande impacto na força de trabalho é causado pelas concessões de
afastamentos  e  as  remoções  e  constantes  redistribuições.  Visto  que  as  constantes
movimentações podem interferir diretamente na eficiência do órgão., tendo em vista que há a
perda de mão de obra experiente e qualificada por outros servidores que terão que iniciar os
trabalhos e adquirir experiência, serem treinados e qualificados novamente.

6.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal



Despesas de pessoal

Tipologias/ Exercícios
 Vencimentos e

Vantagens Fixas 

 Despesas Variáveis  Despesas de
Exercícios
Anteriores 

 Decisões
Judiciais 

 Total 
 Retribuições  Gratificações  Adicionais  Indenizações 

 Benefícios Assistenciais e
Previdenciários 

 Demais Despesas
Variáveis 

Membros de poder e agentes políticos

Exercícios 
2017 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade

Exercícios
2017 95.001.278,96 48.693.027,42 15.277.504,25 26.221.167,26 10.395.342,79 4.553.125,81 19346833,84 3.865.908,48 1.793.212,81 225.147.401,62

2016
81.451.512,03

61.744.679,31 14..022.951,26 28.585.858,53 7.827.279,05 4.086.339,54 

 9.336.434,367  464.030,67  2.450.565,58

183.695.668,46 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade

Exercícios
2017 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)

Exercícios
2017 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores cedidos com ônus

Exercícios
2017 550.552,61 0 62.309,632 134.224,6405 29.710,02 16973,90 55901,99 1507,06 18569,,45 851179,85

2016 478.741,40 0 56645,12 116717,47 24758,35 14816,85 42263,9375 1404,104 17905,5072  753252,75

Servidores com contrato temporário

Exercícios
2017 2.529.160,33 0 231.347,039 48.544,881 336.730,58 0 718,66 5.208,785 0 3.151.710,28

2016 2.199.269,78 0 210315,49 44131,71 378258,59 0 598,89 4529,3785 0  2.837.103,85

X=exercício de referência do relatório de gestão
Fonte:



6.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Principais  riscos  identificados  na  gestão  de  pessoas  da  unidade  e  as  providências
adotadas para mitigá-los:

No momento os riscos identificados estão relacionados à perda de servidores por conta
da  procura  constante  desses  servidores  em  carreiras  mais  vantajosas,  evasão  essa  que
entendemos pode comprometer a missão institucional, visto que leva-se tempo e recurso para
qualificar e dar experiência a novos servidores nos moldes daqueles que saem da instituição.
Outro fator de risco à gestão está ligado ao afastamento de servidores por conta de motivos de
saúde,  o  que  traz  constantes  implicações  no  que  diz  respeito  a  melhor  distribuição  das
lotações nos diversos setores do órgão. A falta de um mecanismo eficiente quanto ao controle
de acumulação de cargos e outras atividades dos servidores externas ao órgão também é um
ponto  de  dificuldade  na  área  de  pessoas.  Como  forma  de  mitigar  esses  riscos  a  gestão
normatizou de forma transparente os processos de remoção, bem como, tem trabalhado para
divulgar de forma eficiente os concursos públicos ofertados. Quanto a acumulação de cargos,
além de solicitar dos candidatos as declarações de acumulação, temos realizados pesquisas
em ferramentas disponíveis, porém ratificamos que essas pesquisas não são disponibilizadas
pela  União  de  forma  estruturada,  o  que  dificulta  o  nosso  controle.  No  entanto,  quando
identificadas as acumulações, procedemos imediatamente com os procedimentos necessários
à  regularização,  como,  notificação  do  servidor  para  opção  e,  se  necessário,  processo
administrativo.

Afastamento de servidores por motivos de saúde, diminuição da qualidade de vida e
doenças ocupacionais têm se mostrado um dos pontos mais críticos para a gestão, tendo em
vista  que  geram  um  número  muito  alto  de  afastamento  no  órgão,  comprometendo  o
desenvolvimento dos trabalhos da instituição.

6.1.4. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO:

Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade
Unidade Contratante

Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Arapiraca

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades Contratadas
Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores contratados
Sit.

Início Fim

2012 Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas a serviços de apoio
administrativo[,  para  o  IFAL –
Campus Arapiraca

02.166.196/000
1-14

17/10/2012 17/04/2018 Nível  Médio  para
Recepcionista  e  Office  Boy;
Nível  Fundamental  para
Auxiliar  de  Almoxarifado  e
Copeira.

P



2013

Prestação de  Serviços  de  apoio
administrativo,  abrangendo
serviços  de  motorista,  CNH
categoria “D”

40.911.117/000
1-41 16/04/2013 16/04/2018 Ensino Médio P

2015

Contratação  de  empresa
especializada  para  prestação  de
serviços  de  Vigilância  Armada,
de forma contínua

01.771.692/000
1-34 16/10/2015 16/10/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
especializada  em  serviços  de
limpeza  e  conservação para  o
Campus Arapiraca do Ifal

08.328.682/000
1-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades
Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores contratados
Sit.

Início Fim

2012

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  a  serviços  de
apoio  administrativo,
abrangendo  copeiragem,
auxiliar  de  almoxarifado,
recepcionista e office boy/girl,
nas  dependências  do  IFAL –
Campus Maceió.

02.166.196/0
001-14 27/09/2012 27/03/2018

Nível  Médio  para
Recepcionista e Office Boy;
Nível  Fundamental  para
Auxiliar de Almoxarifado e
Copeira.

P

2013

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  a  serviços  de
apoio  administrativo,
abrangendo  prestação  de
serviço de motorista CNH tipo
D para  o  Instituto  Federal  de
Alagoas – Campus Maceió

 40.911.117/0
001-41 13/05/2013 13/05/2018 Nível Médio P

2015
Prestação  de  serviços  de
vigilância armada.

 01.771.692/0
001-34 30/10/2015 30/10/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
especializada para prestação de
Serviços  de  Limpeza  e
Conservação  para  o  Campus
Maceió.

08.328.682/0
001-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Campus Maragogi

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades
Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores contratados
Sit.

Início Fim



2012

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  a  serviços  de
apoio  administrativo,
abrangendo  copeiragem,
auxiliar  de  almoxarifado,
recepcionista  e  office
boy/girl,  nas dependências do
IFAL – Campus Maragogi

02.166.196/00
01-14

17/10/2012 17/04/2018

Nível  Médio  para
Recepcionista e Office Boy;
Nível  Fundamental  para
Auxiliar de Almoxarifado e
Copeira.

P

2013

Serviço  de  apoio
administrativo,  abrangendo
prestação  de  serviços  de
motorista CNH tipo “D” para o
IFAL – Campus Maragogi.

23041.009489
/2012-46 24/04/2013 24/04/2018 Nível Médio P

2015

Prestação  de  serviços  de
VIGILÂNCIA ARMADA,  de
forma contínua, para atuar nas
dependências do IFAL.

01.771.692/00
01-34 21/10/2015 21/10/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
especializada para prestação de
serviços  de  limpeza  e
conservação.

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Campus Marechal Deodoro

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores
contratados

Sit.

Início Fim

2012

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  a  serviços  de
apoio  administrativo,
abrangendo  copeiragem,
auxiliar  de  almoxarifado,
recepcionista e office boy/girl,
nas  dependências  do  IFAL –
Campus  Marechal Deodoro.

02.166.196/00
01-14 27/09/2012 27/03/2018

Nível  Médio  para
Recepcionista  e  Office
Boy;  Nível  Fundamental
para  Auxiliar  de
Almoxarifado e Copeira.

P

2013
Serviços de Motoristas

40.911.117/00
01-41 22/04/2013 22/04/2018 Nível Médio P

2016
Limpeza  e  Conservação
Predial

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

2015
Vigilância armada

01.771.692/00
01-34 23/11/2015 23/11/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Campus Murici

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores
contratados

Sit.

Início Fim



2012

Contratação  de  empresa  para
apoio  administrativo,
coperagem,  aux  de
almoxarifado e recepção

02.166.196/00
01-14 17/10/2012 17/04/2018

Nível  Médio  para
Recepcionista  e  Office
Boy;  Nível  Fundamental
para  Auxiliar  de
Almoxarifado e Copeira.

P

2015

Contratação  de  serviços  de
vigilância  armada  para  o
Campus Murici do IFAL.

01.771.692/00
01-34 30/11/2015 30/11/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
especializada para prestação de
serviços e conservação

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Índios

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores
contratados

Sit.

Início Fim

2012

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  de
apoio
administrativo(coperagem,
auxiliar  de  almoxarifado,
recepcionista  e  office
boy/girl).

02.166.196/00
01-14

27/09/2012 27/09/2018

Nível  Médio  para
Recepcionista  e  Office
Boy;  Nível  Fundamental
para  Auxiliar  de
Almoxarifado e Copeira.

P

2013

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  de
apoio  administrativo
(Motorista CNH tipo D).

23041.009479
/2012-19 09/05/2013 09/05/2018 Nível Médio P

2016

Execução  de  atividade
direcionadas  a  limpeza  e  a
conservação  predial  nas
dependências do Ifal 

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

2015

Serviço de vigilância armada
para o campus Palmeira dos
Índios

01.771.692/00
01-34 01/12/2015 01/12/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores
contratados

Sit.

Início Fim

2012

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  a  serviços  de
apoio  administrativo,
abrangendo  copeiragem,
auxiliar  de  almoxarifado,
recepcionista e office boy/girl,
nas  dependências  do  IFAL –
Campus Penedo

02.166.196/00
01-14 17/10/2012 17/04/2018

Nível  Médio  para
Recepcionista  e  Office
Boy;  Nível  Fundamental
para  Auxiliar  de
Almoxarifado e Copeira.

P

2013 Contratação  de  serviço  de 40.911.117/00 22/04/2013 22/04/2018 Nível Médio P



apoio  administrativo,
abrangendo  prestação  de
serviços  de  motorista  CNH
tipo “D” para o IFAL-Campus
Penedo.

01-41

2016

Contratação  de  empresa
especializada  para  prestação
de  serviços  de  limpeza  e
conservação para o CAMPUS
PENEDO do Instituto Federal
de Alagoas

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

2015

Contratação  de  empresa
especializada  para  prestação
de  serviços  de  vigilância
armada

01.771.692/00
01-34 28/10/2015 28/10/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Campus Piranhas

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores
contratados

Sit.

Início Fim

2012

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  a  serviços  de
apoio  administrativo,
abrangendo  copeiragem,
auxiliar  de  almoxarifado,
recepcionista e office boy/girl,
nas  dependências  do  IFAL –
Campus Piranhas

02.166.196/00
01-14 19/10/2012 17/04/2018

Nível  Médio  para
Recepcionista  e  Office
Boy;  Nível  Fundamental
para  Auxiliar  de
Almoxarifado e Copeira.

P

2015

Contratação  de  serviços  de
VIGILÂNCIA  ARMADA
para  o  Campus  Piranhas,  os
quais  serão  prestados  nas
condições  estabelecidas  no
Termo  de  Referência,  anexo
do edital.

11-
771.698/0001
-34

30/10/2015 30/10/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  à  Limpeza  e
Conservação  Predial  nas
dependências  do  Campus
Piranhas

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Campus São Miguel dos Campos

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores
contratados

Sit.

Início Fim

2012 Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades

 02.166.196/0
001-14

17/10/2012 17/04/2018 Nível  Médio  para
Recepcionista  e  Office
Boy;  Nível  Fundamental

P



direcionadas  a  serviços  de
apoio  administrativo,
abrangendo  copeiragem,
auxiliar  de  almoxarifado,
recepcionista e office boy/girl,
para o IFAL 

para  Auxiliar  de
Almoxarifado e Copeira.

2013

Prestação  de  Serviços  de
apoio  administrativo,
abrangendo  serviços  de
motorista,   CNH  categoria
“D”.

 40.911.117/0
001-41 16/04/2013 30/04/2018 Nível Médio P

2015
serviço de vigilância armada 

01.771.692/00
01-34 16/10/2015 16/10/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  à  Limpeza  e
Conservação  Predial  nas
dependências  do  IFAL  -
Campus   São  Miguel  dos
Campos.

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Campus Satuba

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores
contratados

Sit.

Início Fim

2012

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  a  serviços  de
apoio  administrativo,
abrangendo  copeiragem,
auxiliar  de  almoxarifado,
recepcionista e office boy/girl,
nas  dependências  do  IFAL –
Campus Satuba.

02.166.196/00
01-14 27/09/2012 27/03/2018

Nível  Médio  para
Recepcionista  e  Office
Boy;  Nível  Fundamental
para  Auxiliar  de
Almoxarifado e Copeira.

P

2013

Serviço  de  apoio
administrativo,  abrangendo
prestação  de  serviços  de
motorista CNH tipo “D” para
o IFAL-Campus Satuba

40.911.117/00
01-41 13/05/2013 13/05/2018 Nível Médio P

2015

Contratação  de  serviços  de
Vigilância  Armada  para  o
Campus  Satuba  do  Instituto
Federal de Alagoas

01.771.692/00
01-34 22/10/2015 22/10/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
especializada  para  prestação
de  serviços  de  Limpeza  e
Conservação  Predial  nas
dependências  do  IFAL
Campus Satuba

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Campus Santana do Ipanema



Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores
contratados

Sit.

Início Fim

2015

Contratação  de  serviços  de
Vigilância  Armada  para  o
Campus  Santana do  Ipanema
do  Instituto  Federal  de
Alagoas

01.771.692/00
01-34

30/10/2015 30/10/2018 Nenhum P

2013

Serviço  de  apoio
administrativo,  abrangendo
prestação  de  serviços  de
motorista CNH tipo “D” para
o  IFAL-Campus  Santana  do
Ipanema

40.911.117/00
01-41

18/04/2013 18/04/2018 Nível Médio P

2012

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  a  serviços  de
apoio  administrativo  nas
dependências  do  IFAL  –
Campus Santana do Ipanema

02.166.196/00
01-14

17/10/2012 17/04/2018

Nível  Médio  para
Recepcionista  e  Office
Boy;  Nível  Fundamental
para  Auxiliar  de
Almoxarifado e Copeira.

P

2016

Contratação  de  empresa
especializada  para  prestação
de  serviços  de  Limpeza  e
Conservação  Predial  nas
dependências  do  IFAL
Campus Santana do Ipanema

08.328.682/00
01-78

23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal de Alagoas – Reitoria

Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Objeto
Empresa

Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das

Atividades Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos

trabalhadores
contratados

Sit.

Início Fim

2012

Contratação  de  empresa
prestadora  de  serviços  para
execução  de  atividades
direcionadas  a  serviços  de
apoio  administrativo,
abrangendo  copeiragem,
auxiliar  de  almoxarifado,
recepcionista e office boy/girl,
nas  dependências  do  IFAL –
Reitoria  e  Departamento  de
Educação a Distância – UAB.

02.166.196/00
01-14 26/09/2012 26/09/2018

Nível  Médio  para
Recepcionista  e  Office
Boy;  Nível  Fundamental
para  Auxiliar  de
Almoxarifado e Copeira.

P

2013

Serviço  de  apoio
administrativo,  abrangendo
prestação  de  serviços  de
motorista CNH tipo “D” para
o IFAL-Reitoria

40.911.117/00
01-41 08/05/2013 08/05/2018 Nível Médio P

2015 Contratação  de  Empresa
especializada em execução de
atividades  direcionadas  a
serviços  auxiliares  nas
dependências  do  IFAL
(Campus  Satuba,  Maceió,
Marechal Deodoro e Palmeira
dos Índios).

01.182.827/00
01-26

03/06/2015 03/06/2018 Nenhum P



2015

Contratação  de  Empresa
especializada em execução de
atividades  direcionadas  a
serviços  auxiliares  nas
dependências  do  IFAL
(Campus  Satuba  e  Marechal
Deodoro).

10.878.081/00
01-80 03/06/2015 03/06/2018 Nenhum P

2015

Contratação  de  Empresa
especializada em execução de
atividades  direcionadas  a
serviços  auxiliares  nas
dependências  do  IFAL
(Campus  Satuba,  Maceió,
Marechal  Deodoro  e
Piranhas).

01.182.827/00
01-26 03/06/2015 03/06/2018 Nenhum P

2015

Contratação  de  Empresa
especializada em execução de
atividades  direcionadas  a
serviços  auxiliares  nas
dependências  do  IFAL
(Campus  Satuba,  Marechal
Deodoro e Piranhas).

10.878.081/00
01-80 03/06/2015 03/06/2018 Nenhum P

2015

Contratação  de  serviços  de
vigilância  armada  para  o
Campus  Batalha  do  Instituto
Federal de Alagoas. 

01.771.692/00
01-34 16/10/2015 16/10/2018 Nenhum P

2015

Contratação  de  serviços  de
vigilância  armada  para  o
Campus Coruripe do Instituto
Federal de Alagoas. 

01.771.692/00
01-34

16/10/2015 16/10/2018 Nenhum P

2015

Contratação  de  serviços  de
vigilância  armada  para  o
Campus  Rio  Largo  do
Instituto Federal de Alagoas.

01.771.692/00
01-34

16/10/2015 16/10/2018 Nenhum P

2015

Contratação  de  serviços  de
vigilância  armada  para  o
Campus  Viçosa  do  Instituto
Federal de Alagoas.

01.771.692/00
01-34

16/10/2015 16/10/2018 Nenhum P

2015

Contratação  de  serviços  de
vigilância  armada  para  a
Reitoria  do  Instituto  Federal
de Alagoas.

01.771.692/00
01-34

29/10/2015
29/10/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
especializada em prestação de
serviços  de  limpeza  e
conservação  para  Reitoria  e
seus Anexos.

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
especializada em prestação de
serviços  de  limpeza  e
conservação  para  Campus
Viçosa.

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

2016 Contratação  de  empresa
especializada em prestação de
serviços  de  limpeza  e

08.328.682/00
01-78

23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P



conservação para Coruripe.

2016

Contratação  de  empresa
especializada em prestação de
serviços  de  limpeza  e
conservação  para  Campus
Benedito Bentes.

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
especializada em prestação de
serviços  de  limpeza  e
conservação para Campus Rio
Largo.

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

2016

Contratação  de  empresa
especializada em prestação de
serviços  de  limpeza  e
conservação  para  Campus
Batalha.

08.328.682/00
01-78 23/09/2016 23/09/2018 Nenhum P

2011

Contratação  de  empresa
especializada em prestação de
serviços  de  limpeza  e
conservação  para  Reitoria  e
demais Campus do IFAL.

08.328.682/00
01-78

04/08/2011 04/08/2016 Nenhum E

2011

Contratação  de  serviços  de
vigilância  armada  para  a
Reitoria e demais Campus do
IFAL.

01.771.692/00
01-34

06/10/2011 01/12/2015 Nenhum E

2012

Serviço  de  apoio
administrativo,  abrangendo
prestação  de  serviços  de
motorista CNH tipo “E” para
o IFAL-Reitoria

40.911.117/00
01-41

25/09/2012 25/09/2014 Nível Médio E

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS:

Em  relação  à  contratação  de  estagiários,  informamos  que  atualmente  não  temos
efetivada nenhuma contratação dessa mão-de-obra e consequentemente não há progressão de
despesas, fluxo ou ainda evolução delas. Embora estejam disponibilizados códigos de vagas
para  o  Ifal,  a  política  de  contratação  ainda  está  em fase  de  desenvolvimento,  porém  já
regulamentada no órgão através da RESOLUÇÃO Nº 15/CS, DE 29 DE ABRIL DE 2013.  e
pretende ser aplicada já no exercício 2018, com a renovação de parcerias e a realização de
processo seletivo. 

6.1.5.  Contratação  de  consultores  com  base  em  projetos  de  cooperação
técnica com organismos internacionais

A Coordenação de Relações Internacionais do IFAL informou que esta instituição não
realizou nenhuma contratação de consultores de organismos internacionais em 2017.

6.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura

O patrimônio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas é
constituído por:



I. bens e direitos que compõem o patrimônio da Reitoria e de cada um dos Campi que
o integram;

II. bens e direitos que vier a adquirir;

III. doações ou legados que receber; e

IV. incorporações que resultem de serviços por ele realizados.

Os  bens  e  direitos  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de
Alagoas  devem  ser  utilizados  ou  aplicados,  exclusivamente,  para  a  consecução  de  seus
objetivos, não podendo ser alienados, exceto nos casos e condições permitidos em lei.

Considerando que o Instituto é formado por diversas unidades distintas, ressalta-se
que a gestão destas é realizada de forma independente e descentralizada por cada uma delas,
tendo, inclusive, autonomia para gestão de seus orçamentos, bens e operações. A Reitoria,
unidade central, é responsável por orientar todas as unidades em suas atividades, estabelecer
políticas, diretrizes, metas institucionais, entre outras atribuições.

A gestão do patrimônio e da infraestrutura é exercida por diversas áreas, cada qual
responsável por suas respectivas atribuições específicas, conforme sua área de atuação, com
objetivos gerais de promover uma gestão eficiente que permita condições adequadas para o
cumprimento de nossa missão institucional.

Neste sentido, destacamos a atuação da Pró-Reitoria de Administração – Proad, a qual,
entre outras, compete organizar anualmente a prestação de contas, coordenar as atividades de
contabilização  e  escrituração  do  patrimônio,  planejar  e  coordenar  ações  administrativas
relacionadas  à  conservação  e  manutenção dos  bens  materiais  e  patrimoniais.  A esta  Pró-
Reitoria encontra-se subordinada a Diretoria de Suprimentos responsável por planejar, dirigir,
controlar, avaliar questões relativas com a área de patrimônio, entre outras. 

Subordinada à Diretoria de Suprimentos, encontra-se a Coordenação de Patrimônio,
responsável pelas seguintes atribuições, entre outras, o registro analítico e controle dos fatos
relacionados ao ingresso, movimentação e baixa dos bens de caráter permanente, incluindo o
acompanhamento dos serviços de conferência, guarda, distribuição, gerenciamento e registro
destes no sistema informatizado utilizado pelo Instituto, identificação dos bens permanentes,
gestão  dos  termos  de  responsabilidade,  transferência  e  baixa  dos  bens,  acompanhar  as
comissões de avaliação, desfazimento e inventário de bens e emissão de Relatório Mensal de
Bens – RMB. Especificamente em relação aos bens imóveis, a Coordenação de Patrimônio da
Reitoria é responsável pela legalização e registro das escrituras dos imóveis, quando do seu
recebimento seja por doação, cessão ou compra.

À  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  –  PRDI  compete,  entre  outras,
coordenar  processos  de  planejamento  estratégico  e  avaliação  institucional,  além  de
supervisionar as atividades de gestão da infraestrutura e expansão da instituição, desenvolver
ações de acompanhamento e controle de obras e dos planos urbanísticos dos  Campi. A esta
Pró-Reitoria encontra-se subordinada a Diretoria de Infraestrutura e Expansão – DIEX, que
dentre suas atribuições destacam-se atuação nos planos urbanísticos e obras civis, propor e
acompanhar a implantação de projetos de melhoria na área de engenharia e infraestrutura,
coordenar  equipes  técnicas  de  vistorias,  fiscalização  de  serviços,  obras  e  manutenção,
construções e reformas bem como proceder a avaliação dos imóveis.

A gestão do patrimônio e da infraestrutura ainda envolve outas áreas administrativas,
tais  como  a  gestão  dos  contratos  administrativos,  responsável  pelos  ajustes  entre  a
Administração e terceiros, compras e licitações, setores orçamentários e contábeis, diretorias



e coordenações de administração e  manutenção predial,  coordenações  de obras  e  apoio a
projetos, entre outras.

Neste  sentido,  observamos  que  esforços  estão  sendo  realizados  no  sentido  de
equacionar e tornar mais eficiente o controle patrimonial na instituição. A gestão patrimonial
é  preocupação  constante  do  Instituto  e  vem a  cada  dia  ocupando  maior  espaço  em seu
planejamento  estratégico.  Como  exemplo  podemos  destacar  a  inclusão  de  cursos  de
capacitação dos servidores no Plano de Capacitação voltado a questões patrimoniais como o
“Gestão Integrada de Almoxarifado e Patrimônio na Administração Pública”, realizado em
setembro de 2017 com carga horária de 24 horas. Desenvolvemos também um treinamento
via web conferência no qual todas as unidades do IFAL participaram para sanar dúvidas no
processo de inventário de bens móveis do Instituto.

Destacamos ainda a constituição de duas comissões com objetivo principal de realizar
estudos visando à implementação de melhores práticas de gestão e governança no Instituto,
sendo estas a “Comissão de Gestão Integrada de Manutenção Predial” e a “Gestão Integrada
de Segurança do Ifal”.

Compete às Comissões pesquisar os temas relativos à sua área de atuação, analisar,
desenvolver  e  estruturar  projetos  e  ações,  visando  práticas  mais  eficientes  de  gestão
administrativa, evoluindo os procedimentos atualmente utilizados para implantação das ações
de melhorias quanto aos temas citados. 

A Comissão  de  Manutenção  Predial  tem  o  objetivo  específico  de  identificar  os
principais problemas e patologias das estruturas prediais do Ifal, capacitando a Instituição a
elaborar um modelo de manutenção predial, redefinir suas diretrizes, auxiliar os responsáveis
por  projetos,  obras  e  manutenção  predial  e  revisar  os  parâmetros  de  manutenção  e
metodologias  de  trabalho  utilizados  atualmente,  transformá-los  em  orientações  e  ações
práticas de implementação de melhorias das edificações, estruturando planos de gestão dessas
estruturas,  diminuindo  custos,  e  garantir  a   segurança,  durabilidade  e  conservação  das
estruturas e ainda garantindo uma boa condição de trabalho aos servidores e demais usuários
das nossas instalações; enquanto a Comissão de Segurança visa aperfeiçoar os procedimentos
de segurança, aplicar os recursos de forma a garantir melhores das condições de segurança
para alunos, servidores e visitantes, identificar, prevenir e agir diante dos fatos rotineiros e
inesperados  que  ocorrem nas  unidades  do  Ifal,  garantindo  a  integridade  das  pessoas  e  a
conservação dos bens públicos minimizando ou erradicando as ocorrências nas unidades e
áreas envolventes destas.

6.2.1. Gestão da frota de veículos

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;

A gestão da frota de veículos do IFAL é realizada de acordo com as normas gerais do
serviço público federal, especificamente seguindo a Instrução Normativa nº 03 do MPOG,
publicada  em  19  de  maio  de  2008,  sendo  regulamentada  internamente  pela  Portaria  nº
1871/GR, de 12 de agosto de 2013 que estabelece diretrizes,  princípios,  procedimentos e
condutas de condutores e usuários do transporte visando garantir a segurança destes e sua
utilização racional visando a redução dos custos de transporte, combustível e manutenção da
frota.  A referida  Portaria  é  composta  por  formulários  anexos  referentes  à  solicitação  de
veículos, relatórios de viagem, mapas de controle do desempenho e manutenção dos veículos,



ficha de cadastro de veículo oficial, plano anual de aquisição de veículos e relação nominal
definitiva de passageiros com vistas a garantir um melhor gerenciamento das operações.

Além  desses  instrumentos  normativos,  foi  instituída  a  Orientação  Normativa  nº
14/PROAD, em 08 de novembro de 2016, que prevê o envio mensal de diversas informações
referentes as atividades administrativas dos campi. Dentre esses, solicita-se o envio do Anexo
III  da  portaria  nº  1871/GR,  de  12  de  agosto  de  2013,  que  é  o  Mapa  de  Controle  do
Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial.

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da Unidade;

Considerando  que  o  Ifal  atualmente  é  formado  pela  Reitoria  e  por  cerca  de  16
unidades  descentralizadas  por  todo  o  estado  de  Alagoas,  o  grande  número  de  alunos
matriculados,  além do atendimento aos programas governamentais  como o Mulheres  Mil,
UAB e PRONATEC que em grande parte são desenvolvidos no interior do estado, e ainda
cerca de 1.900 servidores ativos em fevereiro de 2018, a utilização da frota de veículos é
fundamental  para  o  atendimento  tanto  das  áreas   administrativas  quanto  as  de  ensino,
apoiando  as  atividades  de  pesquisa,  extensão,  esportivas,  científicas,  culturais  e  outras
atividades  importantes  para o desenvolvimento acadêmico.  A frota  de veículos  tem ainda
relevante importância para acompanhamento e fiscalização das obras em andamento devido
ao processo de expansão e interiorização que o Instituto vem realizando além do transporte
materiais, documentos, pequenas cargas e bens de uma unidade para outra. Dessa forma, a
frota de veículos é imprescindível para o atendimento da missão institucional do Ifal e seus
objetivos  estratégicos,  oferecendo assim o apoio necessário  a  prestação de  um ensino de
qualidade em todo o estado de Alagoas.

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados
por grupos,  segundo  a  classificação  que  lhes  seja  dada  pela  unidade  (por exemplo,
veículos  de  representação,  veículos  de  transporte  institucional  etc.),  bem  como  sua
totalização por grupo e geral;

GRUPO QUANTIDADE TOTAL 

Veículo de serviço comum 84

d) Média  anual  de  quilômetros  rodados,  por  grupo  de  veículos,  segundo  a
classificação contida na letra “c” supra;

GRUPO
MÉDIA ANUAL KM

RODADOS 

Veículo de serviço comum 17.977,92

MÉDIA POR CAMPUS DO IFAL



Campus Média anual de quilômetros
rodados

Reitoria 19.220,11

Arapiraca 20.418,25

Batalha 20.281,50

Benedito Bentes 5.974,00

Coruripe 17.285,00

Maceió 13.740,55

Maragogi 32.844,00

M. Deodoro 15.863,83

Murici 6.458,40

P. dos Índios 24.344,22

Penedo 31.234,67

Piranhas 19.281,60

Rio Largo 1.527,75

Santana do Ipanema 26805,00

São Miguel dos Campos 11.793,00

Satuba 12.807,77

Viçosa 25.745,00

e) Idade média da frota, por grupo de veículos;

GRUPO IDADE MÉDIA POR GRUPO

Veículo de serviço comum 7,64

MÉDIA POR CAMPUS DO IFAL

Campus Idade Média

Reitoria 4,33

Arapiraca 6,50

Batalha 9,00

Benedito Bentes 8,00

Coruripe 9,00

Maceió 10,27

Maragogi 6,00

M. Deodoro 7,70



Murici 5,40

P. dos Índios 6,88

Penedo 6,00

Piranhas 7,50

Rio Largo 4,00

Santana do Ipanema 10,00

São Miguel dos Campos 5,50

Satuba 14,81

Viçosa 9,00

f) Despesas associadas à manutenção da frota da unidade;

QUADRO RESUMO – DESPESAS ANUAIS COM A FROTA
DE VÉICULOS

ANO: 2017

Gasto Anual Combustível 706.389,60

Gasto Anual com Manutenção/Conservação 807.912,95

Gasto Anual com Reparos -----

Gasto Anual com Seguro Veicular 85.000,00

Gastos Anual com Licenciamento 12.351,98

TOTAL (R$): 1.611.654,33

g) Plano de substituição da frota; 

Em  consonância  com  os  termos  do  Decreto  6.403,  de  17  de  março  de  2008,  e
Instrução Normativa nº  3,  de 15 de maio de 2008(DOU de 19/05/2008) da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
intitulou o Plano de Renovação da Frota visando o planejamento e estabelecendo critérios
para a renovação e compra da frota de veículos e deve ser atualizado anualmente pelos campi
e  Reitoria  definindo  suas  necessidade  e  observando  a  disponibilidade  orçamentária.  As
aquisições observam a Lei 8.666/93, a 10.520/2002 e em especial a Lei 9.660 de 16 de junho
de 1998 que trata da renovação gradual da frota de veículos da administração pública federal. 

Foi  instituída,  através  da  Portaria  2268/GR  de  17  de  outubro  de  2016  Processo
Administrativo 23041.034414/2016-27, a Comissão de Gestão da Frota do Ifal com objetivos
de realizar um diagnóstico sobre a atual situação da frota bem como pesquisar as melhores



práticas adotadas em outras instituições quanto à formas de gestão, aquisição e terceirização
de frota e motoristas. No geral, a frota encontra-se em bom estado de conservação, ainda
sendo economicamente viável mantê-la, havendo hoje apenas a necessidade parcial de sua
substituição. Porém, considerando a expansão do Instituto e o aumento da idade da frota,
logo mais a frota atual não será mais suficiente para atender as demandas. Somado a isso, os
gastos com manutenção em veículos antigos só aumenta a cada ano que passa. Por essa razão,
a Comissão de Gestão da Frota do IFAL atualmente estuda a possibilidade de outras formas
de gestão da frota, como a locação de veículos.

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação, se for o caso; 

Conforme consta  no  item “b”  acima,  o  Ifal  é  formado por  cerca  de  16  unidades,
grande número de alunos matriculados, cerca de 1.900 servidores ativos (fevereiro/2018)  e
atende aos programas governamentais como o Mulheres Mil, UAB e PRONATEC por todo o
estado de Alagoas. Assim, uma frota de veículos é fundamental para o atendimento de todas
as demandas administrativas e educacionais do Instituto. O Instituto mantém ainda contratos
com empresas especializadas na prestação de serviço de locação de veículos, incluindo seguro
contra  acidentes,  combustível,  manutenção  e  mão  de  obra  especializada  (motorista)  para
efetuar transporte de alunos e servidores em viagens a serviço e de campo em veículos de
propriedade  da  empresa  no  perímetro  urbano  municipal  e  em  viagens  intermunicipais  e
interestaduais  porém devido a  questões  de  restrições  orçamentárias  este  serviço  não vem
sendo utilizado desde o ano de 2016.

Atualmente há uma Comissão de Gestão da Frota no IFAL realizando estudos para
verificar qual a forma mais vantajosa para a Administração, se aquisição de frota própria ou
locação.

i) Estrutura de controles de que a Unidade dispõe para assegurar uma prestação
eficiente e econômica do serviço de transporte.

Cada campus do Ifal  possui  um setor responsável pelo controle  e  gestão da frota,
devendo cumprir a legislação pertinente, incluindo a  Portaria nº 1871/GR, de 12 de agosto de
2013 do Ifal, integrada pelo seguintes anexos: solicitação de veículos, relatório de viagem,
mapa  de  controle  do  desempenho  e  manutenção  dos  veículos,  ficha  cadastro  de  veículo
oficial, plano anual de aquisição de veículos e relação nominal definitiva de passageiros. Por
força  da  Orientação  Normativa  14  da  Pró-Reitoria  de  Administração  do  Ifal  de  08  de
novembro de 2016 os campi tem a obrigatoriedade de fornecer informação à referida Pró-
Reitoria sobre suas atividades incluindo nesta as informações referentes ao desempenho e
manutenção de seus veículos.

6.2.2.  Política  de  destinação  de  veículos  inservíveis  ou  fora  de  uso  e
informações gerenciais sobre veículos nessas condições

Não  há  instituída  no  âmbito  do  Ifal  uma  política  para  tratamento  de  veículos
inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições.



6.2.3. Gestão do patrimônio imobiliário da União

O Instituto Federal de Alagoas (IFAL) é composto por 17 (dezesete) unidades:

 Reitoria,  que  abrange  também  os  imóveis  do  Almoxarifado  (Anexo  I)  e  da
Diretoria de Ensino a Distância - Diread (Anexo II); 

 4 (quatro) campi mais antigos (chamados de “pré-existentes”): Marechal Deodoro,
Maceió, Palmeira dos Índios e Satuba; 

 11 (onze)  campi da expansão:  Arapiraca,  Batalha,  Coruripe,  Maragogi,  Murici,
Penedo,  Piranhas,  Rio Largo,  Santana do Ipanema,  São Miguel  dos  Campos e
Viçosa;

 01 (um) campus avançado no bairro do Benedito Bentes, localizado em Maceió.

Destas, 10 (dez) unidades funcionam de forma definitiva em imóveis de propriedade
do  IFAL (Maceió,  Maragogi,  Marechal  Deodoro,  Murici,  Palmeira  dos  Índios,  Penedo,
Piranhas, Satuba, Viçosa e a Reitoria) e 4 (quatro) unidades funcionam em imóveis locados de
particulares (Arapiraca, Santana do Ipanema e os imóveis do Almoxarifado e da Diretoria de
Ensino  a  Distância  -  Diread),  sendo  os  dois  últimos  vinculados  à  Reitoria  e  chamados,
respectivamente, de Anexo I e II. 

As  edificações  que  abrigam as  unidades  de  Batalha,  Coruripe  e  Rio  Largo foram
cedidas em caráter provisório, respectivamente, pelos seguintes órgãos públicos: Governo do
Estado de Alagoas, Prefeitura Municipal de Coruripe e a Infraero; e o Campus Avançado do
Benedito Bentes funciona em uma escola cedida por prazo indeterminado pelo Estado de
Alagoas. 

O  Campus Maragogi  tem  a  particularidade  de  ser  uma  instalação  permanente,
construída com orçamento próprio do Instituto em um terreno cedido pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ao Ifal por um período de 20 anos, contados a
partir de 2011.

O Campus Viçosa funciona em uma antiga escola municipal doada pela prefeitura da
cidade.

A Coordenação de Patrimônio da Reitoria procede com a atualização dos cadastros no
sistema SPIUnet e solicitação de requerimento de imóveis no sistema SISREI. O cadastro foi
realizado com base nas escrituras dos imóveis,  e na avaliação realizada pela Diretoria de
Infraestrutura e Expansão do IFAL no início de 2016, tendo prazo para atualização em 2018,
salvo ocorrência no decorrer deste ano.

Conforme o quadro abaixo, o IFAL possui imóveis em quinze municípios de Alagoas,
em todas as regiões do estado, apresentando uma distribuição geográfica ampla. Dessa forma,
contribui para a missão e o desenvolvimento do Estado, em sua extensão.

A seguir  apresenta-se o quadro de imóveis em propriedade do Ifal,  cadastrados no
sistema SPIUnet:

Quantid.
de

Imóveis
Campus/Unidade UG RIP Imóvel RIP utilização

Valor
(Re)Avaliado

1 Arapiraca – Terreno IFAL 152805 270500046500-0 270500047500-5 61.705.762,50



2 Batalha – Terreno IFAL 158147 271300005500-7 271300006500-2 2.900.527,25

3 Coruripe – Terreno 158147 274500015500-0 274500016500-5 3.533.142,46
4 Maceió 158381 278500256500-0 278500051500-5 17.911.127,58

5 Maragogi – Terreno 152815 279300008500-1 279300004500-0 6.826.728,61
6 Marechal Deodoro 158380 278900004500-1 278900005500-7 27.197.856,00

7 Murici 152803 280900006500-0 280900007500-6 9.852.117,59
8 Palmeira dos Índios 158383 282500015500-1 282500009500-9 8.495.330,20

9 Penedo 152800 283300052500-4 283300053500-0 87.754.887,06
10 Piranhas 152802 284100012500-7 284100013500-2 10.982.917,89

11 Reitoria 158147 278500462500-0 278500463500-5 7.989.619,41
12 São Miguel dos Campos – Terreno 152804 2871 00019.500-7 2871 00020.500-2 418.531,05

13 Santana do Ipanema – Terreno 152801 285900027500-1 285900028500-7 426.240,00
14 Santana do Ipanema – Fazenda 152801 285900031500-3 285900032500-9 97.029,13

15 Satuba 158382 287700177500-6 287700176500-0 13.031.041,24
16 União dos Palmares – Terreno 148147 288500041500-7 288500042500-2 7.958.478,99

17 Viçosa – Escola 158147 288700013500-0 288700014500-6 1.162.944,08
18 Viçosa – Terreno 158147 288700015500-1 288700016500-7 834.902,62

Os seguintes imóveis foram cedidos ao Ifal em caráter provisório:

Quantid.
de

Imóveis

Unidades Cedidas
Provisoriamente

Cedente

1 Batalha Governo do Estado de Alagoas

2 Coruripe Prefeitura Municipal de Coruripe
3 Rio Largo Infraero

Os seguintes imóveis foram cedidos ao Ifal por tempo indeterminado:

Quantid.
de

Imóveis

Unidades Cedidas
em Caráter Definitivo

Cedente

1 Benedito Bentes Governo do Estado de Alagoas

Analisando por unidade, observa-se o seguinte:



O Campus Arapiraca, entre 2010 até o início de 2017, funcionou provisoriamente em
diversas  unidades  prediais  distintas,  sendo  a  maior  parte  deste  tempo  em  uma  escola
municipal e em um prédio anexo, ambos fornecidos pela Prefeitura Municipal. A partir do
início de 2017, o Campus passou a funcionar provisoriamente em um prédio locado. A sede
definitiva do Campus Arapiraca está sendo construída em um terreno com área de 129.127,32
m² e sua conclusão está prevista para o início do ano de 2018.

O  Campus Batalha está instalado provisoriamente desde outubro de 2014 no Pólo
Tecnológico Agroalimentar da cidade, cedido pelo Governo do Estado de Alagoas, tendo sido
o Ifal o primeiro ocupante. O projeto executivo da sede definitiva do  Campus Batalha foi
contratado.

O  Campus Avançado Benedito Bentes está localizado no bairro mais populoso da
capital  alagoana,  foi  inaugurado  em novembro  de  2016  e  está  instalado  em uma  escola
pública estadual cuja obra fora concluída em 2015 e cedida ao Ifal pelo Governo do Estado.

O  Campus Coruripe funciona  provisoriamente,  desde  março  de  2014,  na  Escola
Municipal Nelson Araújo Lessa, cujas instalações foram reformadas no início do mesmo ano
para receber o IFAL. A obra de construção da sede definitiva está em fase de conclusão, sua
previsão é para o final do mês de novembro de 2017.

A edificação do  Campus Maceió, onde está instalado o Bloco Principal de salas de
aula,  data do ano de 1968, sendo a mais antiga das unidades.  Ao longo dos anos,  foram
realizadas várias obras de ampliação e de adequação de modo que hoje o Campus possui uma
área construída bem maior que a original.

O  prédio  sede  do  Campus Maragogi foi  inaugurado  em  fevereiro  de  2017,  no
povoado de Peroba, Km 139 da rodovia AL 101 Norte. A edificação está localizada em um
terreno cedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ao Ifal
por um período de 20 anos, contados a partir de 2011 e tem cerca de 120.000,00 m² de área,
corresponde a uma área construída de 5.577,39 m² e foi construída com recursos próprios do
instituto. 

O Campus Marechal Deodoro começou a funcionar em agosto de 1995 na sede atual,
cujo terreno ocupa uma área de 38.84675 m² e possui uma área construída atual de 6.907,59
m² e sua estrutura é composta por laboratórios, salas de aulas, auditório, biblioteca, refeitório,
área para atividades administrativas, entre outras. Ao longo desses 23 anos, foram realizadas



várias  obras  de  reforma  e  atualmente  está  em  andamento  o  serviço  de  adequação  das
instalações de combate a incêndio e pânico e SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas) com o objetivo de regularizar a edificação no Corpo de Bombeiros.

A atual sede do  Campus Murici foi inaugurada no início do ano de 2016, em um
terreno com 62.476,08 m²  de área,  funcionando em um prédio  com uma área  superior  a
5.600,00 m². Adotando-se a metodologia de avaliação de imóveis da SPU foi obtido o valor
de R$ 9.854.215,68 para o prédio que sedia esse  Campus e encontra-se em bom estado de
conservação por tratar-se de obra recém-concluída.

O  Campus Palmeira dos Índios foi  inaugurado em agosto de 1993, funcionando,
desde então, na mesma edificação, a qual sofreu algumas intervenções estruturais ao longo
desse período. A área do terreno é de 37.258,14 m² e a construção ocupa 6.858,60 m². O valor
do  prédio  foi  estimado,  no  ano  de  2016,  em  R$  8.495.873,13.  Atualmente,  está  sendo
construído  um novo bloco  para  o  curso  de  Engenharia  com salas  de  aulas,  laboratórios,
biblioteca,  espaço  de  convivência  e  ambientes  administrativos  diversos,  distribuídos  em
2.573,00 m² de área. 

O  Campus Penedo começou  a  ocupar,  em  sua  integralidade,  o  prédio  que  hoje
funciona como sua sede no ano de 2015, todavia,  desde 2012, está instalado em um dos
blocos que já se encontrava concluído. A área do terreno é de 48.100,00 m², da qual 5.000,00
m²  correspondente  à  área  construída.  O  valor  estimado  para  esse  imóvel  foi  de  R$
9.011.082,61 em 2016.

 A sede  atual  do  Campus Piranhas foi  inaugurada  em 2012,  após  uma  obra  de
reforma com ampliação do antigo clube que fora cedido pela Companhia Hidrelétrica do São
Francisco  (CHESF).  Ela  está  construída  em um terreno com 42.596,00 m²  de  área,  com
6.586,11 m² de área edificada e um valor total estimado em R$ 10.982.917,89.

Em  parceria  com  a  INFRAERO,  desde  o  ano  2014,  o  Campus Rio  Largo está
instalado  provisoriamente  no  espaço  Projeto  Reviver,  situado  no  aeroporto  Zumbi  dos
Palmares. O terreno tem 1.941,00 m² de área e a construção ocupa 517,44 m².

Desde o segundo semestre do ano de 2016, o Campus Santana do Ipanema funciona
provisoriamente em um imóvel alugado construído a partir de um programa de necessidades
apresentado pelo  Ifal.  O contrato  de  construção do  Campus definitivo  foi  rescindido por
problemas  na  execução  do  serviço  e  encontra-se  em  processo  judicial.  Somente  após  a
liberação  judicial  do  terreno,  o  Ifal  poderá  iniciar  o  processo  de  complementação  da
construção  que  inclui  o  levantamento  físico  do  que  já  foi  construído,  a  adequação  e
complementação dos  projetos e  a  orçamentação com objetivo de realização de uma nova
licitação. O terreno onde será construído o Campus definitivo possui uma área de 50.000,00
m².

Em setembro de 2010, o Campus São Miguel dos Campos começou a funcionar em
uma escola municipal e em 2016, a Prefeitura locou uma casa, onde o Ifal instalou a sede
administrativa do Campus. O contrato de construção do Campus definitivo foi rescindido por
problemas com a construtora.  O Ifal  está trabalhando no processo de complementação da
construção  que  inclui  o  levantamento  físico  do  que  já  foi  construído,  a  adequação  e
complementação  dos  projetos  e  a  orçamentação,  para  que  possa  ser  realizada  uma nova
licitação. A área do terreno onde será construído o  Campus definitivo é de 49.210,00 m².
Enquanto a obra do novo Campus não é retomada, foram realizadas algumas intervenções no
terreno, tais como a construção do muro de contorno, concluída em dezembro de 2016, a
desinsetização (em andamento) e a elaboração do laudo pericial de estruturas de concreto e
fundações para embasar o novo projeto de complementação.



Apesar de só ter sido incorporada ao Ifal no ano de 2008, a antiga Escola Agrotécnica
Federal de Satuba,  atual  Campus Satuba,  é um complexo de edificações construídas em
épocas diversas, sendo a mais antiga o Prédio Central, inaugurada em 1911. Outros blocos
possuem uma idade média em torno de 50 anos ou mais. A área do terreno é de 1.507.819,00
m² e as construções ocupam cerca de 22.000,00 m² de área. A estimativa feita no ano de 2016
para o valor do imóvel, tendo como base o formulário da SPU, foi de R$ 316.555.005,94.

O Campus Viçosa tem como sede uma antiga escola municipal doada pelo município
de em setembro de 2014. A área do terreno é de 6.115,13m² e  a  construção atual  ocupa
1.843,15 m². O cálculo feito para o valor do prédio do campus Viçosa considerou apenas o
terreno da antiga escola, desconsiderando o adjacente que foi doado ao Ifal posteriormente, de
modo que o valor  estimado de R$1.163.268,03 é  referente  à  área  construída apresentada
anteriormente, mas em um terreno de 3.506,82 m².

O prédio que sedia a Reitoria do IFAL foi entregue em agosto de 2011, quando sua
obra de construção foi concluída. A edificação vertical,  com área total de 4.092,93m² está
locada em um terreno de 816,00 m². Ainda durante a construção, em 2011, foi feita uma
reforma  elétrica  para  adequar  as  instalações  às  demandas  do  Ifal.  Desde  então,  não  foi
realizada  mais  nenhuma  obra,  apenas  os  reparos  de  alguns  vícios  construtivos,  como
impermeabilização das paredes do subsolo e consertos no forro de gesso.

Em abril de 2014, o Ifal alugou um galpão de 358,12 m² de área construída próximo
ao prédio da Reitoria para instalação do Almoxarifado (Anexo I), ficando a Coordenação de
Manutenção  e  Administração  da  Reitoria  responsável  pela  manutenção  do  imóvel.  O
proprietário  fez  as  adequações  solicitadas,  mas  o  contrato  não  previu  que  ele  ficaria
responsável pela manutenção predial e não existe nenhum contrato vigente com tal finalidade.

A Diretoria  de  Ensino à  Distância  (Anexo II) ocupa,  há  cerca  de  dois  anos,  dois
andares (488,56 de área)  de um edifício comercial  inaugurado em 2012, o qual não teve
nenhuma  intervenção  estrutural  desde  então.  Assim  como  o  Almoxarifado,  esse  imóvel
também é administrado pela Coordenação de Manutenção e Administração da Reitoria.

Quanto às despesas de manutenção, informamos que não são informações precisas
sobre gastos com manutenção predial porém destacamos que fora criada uma comissão para
tratar das questões ligadas à manutenção predial de forma a provir uma maior benefício à
sociedade por uma menor custo bem como informamos que quanto a qualidade dos registros
contábeis relativamente aos imóveis estes encontram-se em fase de atualização.

Gestão de Risco

Quanto  a  questão  dos  riscos  relacionados  à  gestão  dos  imóveis,  conforme  já
mencionado,  estão  em fase  de  atualização  de  registro  o  cadastro  no  sistema  SPIUnet  –
Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União.

Destacamos também que foi criada a Comissão Integrada de Segurança que tem o
objetivo de identificar os principais problemas e patologias relativas à segurança patrimonial
e de pessoas no Ifal de forma a garantir a melhoria das condições de segurança para alunos,
servidores e visitantes de forma que seja possível identificar, prevenir, e agir diante dos fatos
rotineiros  e  inesperados  que  ocorrem  nas  unidades  do  Ifal  garantindo  a  integridade  das
pessoas e conservação dos bens públicos e minimizando ou erradicando as ocorrências nas
unidades e áreas em suas imediações.



Destacamos também a criação da Comissão de Gestão de Manutenção Predial que tem
o objetivo  sanar  os  principais  problemas  nos  processos  de  manutenção  predial  no  Ifal  e
elaborar um modelo de manutenção predial para o Ifal, definir diretrizes, alimentar com dados
as unidades administrativas responsáveis por projetos, obras e manutenção predial e ainda
revisar  os  parâmetros  de  manutenção  e  metodologias  de  trabalho  utilizados  atualmente,
transformá-los  em  orientações  e  ações  práticas  de  implementação  de  melhorias  das
edificações, estruturando planos de gestão dessas estruturas, diminuindo custos e, garantir a
segurança, durabilidade e conservação das estruturas e, finalmente, melhorando as condições
de trabalho dos servidores e demais usuários e os controles para mitigá-los.

6.2.4. Cessão de espaço físico e imóveis a órgãos e entidades públicas ou
privadas

Campus 
Responsável 

Campus Marechal
Deodoro

Campus Piranhas Campus Palmeira
dos Índios

Campus Maceió

Identificação do 
Imóvel 

Campus Marechal
Deodoro

Campus Piranhas Campus Palmeira
dos Índios

Campus Maceió

Tipo de cessão Parcial Parcial Parcial Parcial

Cessionário José Cícero dos
Santos-ME 

Rosângela Félix
Rodrigues Pereira

Luiz da Silva Bom Gosto
Refeições Ltda

Forma de 
contratação 

Concorrência     nº01
2013

Concorrência        nº
03/2013

Concorrência         nº
09/2011

Concorrência
nº01/2013

Finalidade Cessão de espaço
para Cantina no

Câmpus Marechal
Deodoro

Cessão de espaço
para Cantina no

Câmpus Piranhas

Cessão de espaço
para Cantina no

Câmpus Palmeira
dos Índios

Cessão de espaço
para Refeitório no
Câmpus Maceió

Valor Mensal R$ 585,88 R$1.218,40 R$179,16 R$3445,77

Benefícios Atender aos alunos,
servidores,

terceirizados e
visitantes em geral;

Atender aos alunos,
servidores,

terceirizados e
visitantes em geral;

Atender aos alunos,
servidores,

terceirizados e
visitantes em geral;

Atender aos alunos,
servidores,

terceirizados e
visitantes em geral;

A cessão dos imóveis no IFAL segue o princípio de benefício para a comunidade
acadêmica,  ou  estrito  desempenho  das  atribuições  de  ensino,  pesquisa  ou  extensão,  com
interesse do IFAL.

Não é prioridade para o IFAL a cessão de área para interesse financeiro, porém esse
benefício é importante, inclusive para cobrir eventuais despesas com a área, que sejam de
responsabilidade do Instituto e para devolver para a comunidade acadêmica.

Inclusive  com  ação  prevista  no  Geplanes,  software  de  gestão  de  planejamento
estratégico utilizado pelo Ifal, um estudo no que diz respeito a orientações para utilização das
áreas de concessão.



6.2.5. Informações sobre imóveis locados de terceiros

Além dos imóveis em propriedade do Ifal conforme disposto no quadro acima, o Ifal
ainda dispõe das seguintes unidades imobiliárias locadas:

Quantidade de 
Imóveis 

1 1 1 1

Unidade Locadas Almoxarifado(Anex
o I da Reitoria)

Campus Arapiraca Diretoria de Ensino 
à Distância (Anexo 
II da Reitoria)

Santana do Ipanema

U.G. 158147 152805 158147 152801

Contratado Almay Medeiros
Bezerra (CPF

349.074.834-49)

TLH – 3
Construções LTDA –

ME

Contrato Dispensa de
Licitação Nº

02/2015 

Dispensa de
Licitação Nº

07/2014 

Valor aluguel (R$) 11.000,00 29.968,49 

A locação desses imóveis mostrou-se necessária pela carência de espaço físico para
desempenhar as atividades do Instituto, vinculadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

Em  algumas  situações,  optou-se  pela  locação  por  atrasos  nas  obras  dos  campi
definitivos do IFAL nos municípios em questão, tendo assim a perspectiva de receber um
espaço definitivo para as atividades do instituto nos próximos anos.

Em todos os processos de locação foram realizadas consultas à Superintendência de
Patrimônio da União, seja por processo administrativo seja pelo sistema SISREI – Sistema de
Requerimento Eletrônico de Imóveis, confirmando a indisponibilidade de imóveis da própria
união que atendessem às demandas do IFAL.

Também observou-se  uma  carência  de  imóveis,  nas  condições  necessárias  para  o
IFAL, disponíveis, mesmo de outros poderes, nos municípios onde o Ifal está presente.

6.2.6.  Informações  sobre  as  principais  obras  e  serviços  de  engenharia
relacionados à atividade-fim

Obras e  serviços de engenharia  para atender ao objetivo estratégico “Consolidar a
expansão do IFAL para ampliar a oferta de seus serviços”:

• Campus Arapiraca - Obra de complementação do Campus

Data prevista (conclusão): 31 de dezembro de 2017.



Obra em andamento. Elaborado segundo termo aditivo do Contrato nº 37/ 2016
– Reitoria,  com  previsão  de  entrega  da  obra  em  fevereiro  de  2018.  Processo
administrativo nº 23041.008360/2015-63.

• Campus Batalha - Construção do Campus

Data prevista (conclusão): 02 de junho de 2017.

 Contrato não finalizado. Realizada reunião em 09 de novembro de 2017 com
representante  da  empresa  contratada  por  videoconferência,  com a  participação  do
fiscal e gestor do contrato e parte da equipe técnica da Diretoria de Infraestrutura e
Expansão (DIEX). Em 24 de novembro de 2017 foi enviado ao fiscal do contrato e a
contratada  Parecer  nº  21/2017-Cproj/DIEX/PRDI/IFAL,  conforme  acordado  em
reunião, que trata da análise da revisão 01 do projeto executivo, referente a terceira
etapa de execução. Processo administrativo nº 23041.004505/2015-57.

• Campus Coruripe - Obra de construção do Campus

Data prevista (conclusão): 01 de setembro de 2017.

 Obra em andamento com atraso, devido a problemas referentes à rede elétrica
que alimenta o Campus, alterações da rede de drenagem e destinação do esgoto do
Campus.  Realizada  vistoria  para  o  recebimento  provisório  pela  comissão  de
recebimento, em 05 de dezembro de 2017. Iniciada a ampliação da capacidade de
carga da rede elétrica (recondutoramento da rede elétrica) no dia 12 de dezembro de
2017. Processo administrativo nº 23041.013208/2014-11. 

• Campus Maragogi - Adequação dos laboratórios especiais

Data prevista (início da obra): 04 de agosto de 2017.

Concluído projeto executivo dos laboratórios especiais do Campus Maragogi,
Contrato nº 18/ 2016 - Reitoria, referente a execução dos serviços de elaboração de
projetos  para  adequação  dos  laboratórios  especiais  dos  Campus  São  Miguel  dos
Campos, Maragogi e Coruripe do Instituto Federal de Alagoas.

 Aberto  processo  administrativo  nº  23041.010154/2017-85,  que  trata  de
processo licitatório para a execução da obra de reforma, entretanto, foi paralisado por
falta de dotação orçamentária. Será necessário atualizar a planilha orçamentária antes
de iniciar o processo licitatório.

• Campus Maragogi - Finalização da obra

Data prevista (conclusão): 30 de junho de 2017.

Data real (conclusão): 13 de dezembro de 2017.

Campus em funcionamento. O prazo de vigência do Contrato nº 11/2012, que
trata  da obra de construção do Campus Maragogi,  expirou em 11 de junho 2016.
Elaborado Termo de Recebimento definitivo pela comissão de recebimento, datado de
13 de dezembro de 2017. Processo administrativo nº 23041.005706/2011-48.



• Campus Maragogi - Perfuração de poço

Data prevista (projeto básico): 31 de março de 2017.

Aberto processo administrativo nº 23041.031305/2017-39 em 28 de agosto de
2017. No aguardo de dotação orçamentária na Pró-Reitoria de Administração, devido
ao Campus ter informado não possuir orçamento.

• Campus São Miguel dos Campos - Elaboração de laudo pericial

Data prevista (conclusão): 30 de junho de 2017.

Em andamento o Contrato nº 02/2017 – Reitoria,  que trata dos serviços de
elaboração de laudo pericial para identificação e descrição das patologias presentes na
obra  de  construção  do  Campus  São  Miguel  dos  Campos  do  Instituto  Federal  de
Alagoas e projeto executivo de recuperação e/ou reforço,  dos serviços executados,
necessários para a complementação da obra. Assinado termo aditivo nº 01 em 08 de
novembro  de  2017,  o  qual  prorrogou  o  prazo  de  execução  do  serviço  até  31  de
dezembro de 2017. Processo administrativo nº 23041.006355/2016-05. 

• Campus São Miguel dos Campos - Obra de complementação do Campus

Data prevista (compatibilização projeto e orçamento): 04 de agosto de 2017.

Projeto de arquitetura da obra de complementação do Campus finalizado. Em
andamento  a  atualização  dos  projetos  complementares  e  compatibilidade  entre
projetos e orçamento. Considerando as várias demandas da Diretoria, que desenvolve
atividades de elaboração de projetos e fiscalização de obras, ainda não se tem um
prazo estimado para finalização da etapa de elaboração de projeto.

Os  projetos  executivos  dos  laboratórios  especiais  do  Campus  foram
contemplados no Contrato nº 18/2016 – Reitoria, processo nº 23041.010068/2015-19,
empresa contratada TW Projetos LTDA – EPP. Contrato finalizado em 02 de maio de
2017. A execução será realizada junto à obra de complementação. 

• Reitoria -  Reforma do prédio da Reitoria incluindo adequação do sistema de
incêndio e pânico

Data prevista (planilha orçamentária): 07 de julho de 2017.

Em reunião com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional em 10 de
maio de 2017, definiu-se que a iniciativa ficaria no aguardo de dotação orçamentária
para a retomada do projeto de reforma/ adequação.

• Reitoria -  Regularização das licenças ambientais  dos Campus Mara,  Santana,
Pen e Piranhas

Data prevista (conclusão): 30 de junho de 2017.

Data real (conclusão): 30 de outubro de 2017.



Atividade  concluída.  Regularizada  as  Licenças  de  Operação  do  Campus
Maragogi,  Penedo e Piranhas.  Regularizada a  Licença de Implantação do Campus
Santana do Ipanema. 

Obras  e  serviços  de  engenharia  para  atender  ao  objetivo  estratégico  “Adequar  a
infraestrutura dos campi para uma oferta apropriada dos cursos”:

• Campus Maceió - Adequação da acessibilidade do Campus

Data prevista (conclusão): 30 de junho de 2017.

Projeto  de  acessibilidade  do  Campus  Maceió  não  finalizado.  Atividade
interrompida  porque  a  servidora  responsável  pela  iniciativa  foi  afastada  para
participação  em Programa  de  Pós-Graduação  –  Mestrado.  A atividade  deverá  ser
retomada em 2018. 

• Campus Maceió - Adequação das instalações de combate à incêndio e pânico e
SPDA

Data prevista (planilha orçamentária): 29 de setembro de 2017.

Projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros
Militar  de  Alagoas  em  30  de  março  de  2016.  Aberto  processo  administrativo  nº
23041.026807/2016-34, em 02 de setembro de 2016, com o envio da documentação
ao Departamento de Administração e Manutenção do Campus Maceió, responsável
por anexar o restante da documentação para a posterior elaboração do orçamento.

Em 13 de dezembro de 2017 foi encaminhado por e-mail, pelo projetista, a
lista  de  materiais  do  projeto  de  sistema  de  proteção  contra  descarga  atmosférica
(SPDA) que deverá fazer parte da planilha orçamentária. 

• Campus Maceió - Readequação das calçadas e reforma guaritas

Data prevista (ordem de serviço): 14 de julho de 2017.

Projeto  aprovado pela  Coordenação da Central  de  Emissão de  Licenças  da
Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal
de Maceió. Orçamento desatualizado devido ao espaço temporal desde sua elaboração.
Verificar-se-á  a  existência  de  dotação  orçamentária  em  2018,  para  a  posterior
atualização do orçamento. Processo administrativo nº 23041.036976/2016-13.

• Campus Maceió - Reforma da piscina

Data prevista (dotação orçamentária): 31 de dezembro de 2017.

Aberto processo administrativo nº 23041.029766/2017-41 em 14 de agosto de
2017.  No  aguardo  de  dotação  orçamentária.  Solicitado  termo  de  execução
descentralizada (TED) ao Ministério da Educação. Será necessária a atualização do
orçamento. 



• Campus Maceió - Reforma do auditório

Data prevista (conclusão): 06 de outubro de 2017

Obra em andamento com previsão de entrega em 06 de fevereiro de 2018.
Atraso decorrente das inúmeras alterações solicitadas para melhorar a segurança, a
estética,  o  conforto  e  a  funcionalidade  do  auditório.  Processo  administrativo  nº
23041.015207/2016-73. 

• Campus Maceió - Reforma do espaço multieventos

Data prevista (fase externa): 06 de outubro de 2017.

Concluído processo licitatório em 28 de novembro, com empresa vencedora
sendo GBM Arquitetura, Consultoria e Projetos Complementares. A primeira sessão
pública  do  Regime  Diferenciado  de  Contratação  (RDC)  aconteceu  no  dia  26  de
setembro  de  2017,  sendo  que  09  empresas  foram  desclassificadas/inabilitadas.
Processo administrativo nº 23041.020146/2017-47.

• Campus Maceió - Regularização da licença ambiental de operação

Data prevista (projeto básico): 30 de junho de 2017.

Para a regularização da licença ambiental será necessário apresentar o laudo de
vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Considerando que não há prazo
definido para a execução da adequação das instalações de combate a incêndio e pânico
e SPDA no Campus, não se tem previsão para a regularização. 

Em  paralelo,  está  em  andamento  termo  de  referência  para  contratação  de
serviço de elaboração de estudos ambientais e projeto de tratamento de efluentes e
resíduos  do  Campus  Maceió.  Encaminhado  formulário  de  pesquisa  de  preço  aos
fornecedores. No aguardo da cotação para abertura de processo administrativo.

• Campus Marechal Deodoro - Adequação da acessibilidade do Campus

Data prevista (fase externa): 11 de agosto de 2017.

Aberto processo administrativo nº 23041.026895/2017-88 em 27 de julho de
2017.  Concluído  o  orçamento.  Processo  encaminhado  à  Pró-Reitoria  de
Desenvolvimento Institucional para dotação orçamentária.

• Campus Marechal Deodoro - Adequação das instalações de combate à incêndio e
pânico e SPDA

Data prevista (projeto básico): 25 de agosto de 2017.

Obra em andamento.  Designada a comissão para o recebimento da obra de
adequação, Portaria nº 2854/ GR, de 07 de dezembro de 2017. Processo administrativo
nº 23041.013199/2016-21. 

• Campus Marechal Deodoro - Construção dos laboratórios multidisciplinares



Data prevista (termo de referência): 21 de abril de 2017.

Contrato  nº  01/  2016  –  Reitoria  rescindido  com  a  empresa  H3V
Empreendimentos  Imobiliários  LTDA.  –  EPP,  processo  administrativo  nº
23041.010076/ 2015-57. 

Projeto executivo de arquitetura finalizado e elaborado termo de referência e
pesquisa  de  preço  para  contratação  de  empresa  para  elaboração  de  projetos
complementares,  processo  nº  23041.007376/2017-11.  À  época,  não  houve
prosseguimento por falta de dotação orçamentária. 

Para o encaminhamento do referido processo nº 23041.007376/ 2017-11 em
2018, será necessário a atualização do termo de referência para projeto básico, porque
houve mudança de entendimento sobre do tipo de contratação, que deverá ser Regime
Diferenciado de Contratação (RDC) eletrônico.

• Campus Marechal Deodoro - Regularização da licença ambiental de operação

Data prevista (termo de referência): 24 de fevereiro de 2017.

Realizado pregão eletrônico nº 7/2017 em 22 de dezembro de 2017. Analisada
documentação  de  habilitação.  A  regularização  da  licença  dependerá  ainda  da
regularização do alvará de funcionamento do Campus.

• Campus Palmeira dos Índios - Adequação da acessibilidade do Campus

Data prevista (projeto acessibilidade): 27 de outubro de 2017.

Projeto  de  acessibilidade  não  iniciado.  Atividade  interrompida  porque  a
servidora responsável pela iniciativa foi afastada para participação em Programa de
Pós-Graduação – Mestrado. A atividade deverá ser retomada em 2018.

• Campus Palmeira dos Índios - Adequação das instalações de SPDA

Data prevista (ordem de serviço): 30 de junho de 2017.

Elaborado termo de referência para contratação de empresa para elaboração do
projeto de sistema de proteção contra descarga atmosférica. Processo administrativo nº
23041.034530/2016-46 no aguardo de dotação orçamentária. 

• Campus Palmeira dos Índios - Adequação das instalações de combate à incêndio
e pânico

Data prevista (ordem de serviço): 28 de julho de 2017.

Emitida ordem de serviço em 11 de dezembro de 2017. Realizada reunião de
inicialização, apresentação do ambiente para as devidas acomodações do construtor e
elaboração  de  sua  estratégia  de  trabalho.  Processo  administrativo  nº
23041.027683/2016-37. 

• Campus Palmeira dos Índios - Obra de construção do novo bloco de ensino



Data prevista (conclusão): 31 de dezembro de 2017.

Obra em andamento com atraso devido à incapacidade financeira da empresa
contratada. Processo administrativo nº 23041.018229/2014-23. 

• Campus Palmeira dos Índios - Regularização da licença ambiental de operação

Data prevista (termo de referência): 30 de junho de 2017.

Para  a  regularização  da  licença  será  necessário  a  emissão  do  alvará  de
funcionamento e averbação. Para a averbação, deve-se esperar a conclusão da obra do
Bloco de Engenharia, para a averbação de todo o Campus. 

• Campus Penedo - Adequação das instalações de combate à incêndio e pânico

Data prevista (fase externa): 18 de agosto de 2017.

Aberto processo administrativo 23041.033616/2017-32 em 12 de setembro de
2017.  Processo  no  aguardo  de  dotação  orçamentária  na  Pró-Reitoria  de
Desenvolvimento Institucional. A validade do orçamento expira-se em 24 de janeiro
de 2018. 

• Campus Penedo - Construção do bloco de salas de aula e laboratórios

Data prevista (conclusão): 03 de março de 2017.

Data real (conclusão): 17 de março de 2017.

Entregue a versão final do projeto executivo em 17 de março de 2017. Em 11
de maio deste foi encaminhado processo nº 23041.010766/2015-14, com o total de 19
pastas,  à  PROAD para  os  trâmites  processuais  que  se  fizerem necessários  para  a
conclusão do referido processo, e posteriormente arquivamento.

Uma cópia do projeto executivo do bloco de salas de aula e laboratórios do
Campus  Penedo  encontra-se  na  DIEX,  no  aguardo  de  dotação  orçamentária  para
abertura de processo licitatório para a execução da obra.

• Campus Piranhas - Adequação das instalações de combate à incêndio e pânico

Data prevista (fase externa): 25 de agosto de 2017.

Aberto processo administrativo 23041.035975/2017-24 em 28 de setembro de
2017.  Processo  no  aguardo  de  dotação  orçamentária  na  Pró-Reitoria  de
Desenvolvimento Institucional. A validade do orçamento expira-se em 25 de fevereiro
de 2018. 

• Campus Piranhas - Construção de bloco administrativo e pedagógico, cantina e
reforma do refeitório

Data prevista (conclusão): 31 de março de 2017.

Data real (conclusão): 14 de junho de 2017.



Entregue a versão final do projeto executivo em 14 de junho de 2017. Em 10
de julho deste foi encaminhado processo nº 23041.010766/2015-14, com o total de 27
pastas,  à  PROAD para  os  trâmites  processuais  que  se  fizerem necessários  para  a
conclusão do referido processo, e posteriormente arquivamento.

Uma cópia  do  projeto  executivo  do  bloco  de  salas  de  aula,  laboratórios  e
cantina e reforma do refeitório do Campus Piranhas encontra-se na DIEX, no aguardo
de dotação orçamentária para abertura de processo licitatório para a execução da obra.

• Campus Satuba - Adequação da acessibilidade do Campus

Data prevista (projeto acessibilidade): 25 de agosto de 2017.

Projeto de acessibilidade do Campus Satuba iniciado. Atividade interrompida
porque  a  servidora  responsável  pela  iniciativa  foi  afastada  para  participação  em
Programa de Pós-Graduação – Mestrado. A atividade deverá ser retomada em 2018.

• Campus Satuba - Adequação das instalações de combate à incêndio e pânico

Data prevista (conclusão): 02 de junho de 2017.

Obra  em fase  de  conclusão.  Houve atraso na  elaboração do termo aditivo.
Solicitada portaria para comissão de recebimento da obra. Processo administrativo nº
23041.016131/2015-12. 

• Campus Satuba - Ampliação e modernização da rede elétrica

Data prevista (conclusão): 02 de junho de 2017.

Aprovado aditivo de prazo e valor do Contrato nº 06/ 2016 – Campus Satuba,
vigência  prorrogada  até  25  de  abril  de  2018.  Em  andamento  a  terceira  etapa  de
execução,  referente  ao  projeto  executivo.  Processo  administrativo  nº
23041.007533/2016-15.

• Campus Satuba - Regularização da licença ambiental de operação

Data prevista (conclusão): 30 de junho de 2017.

Aberto processo administrativo nº 23041.047892/2017-88, em 28 de dezembro
de 2017, para contratação de serviço de elaboração de estudos ambientais e projeto de
tratamento de efluentes e resíduos do Campus Satuba. 

• Campus Viçosa - Reforma e ampliação do Campus

Data prevista (planilha orçamentária): 30 de junho de 2017.

Concluída  a  atualização  do  anteprojeto  de  arquitetura,  em  atendimento  a
solicitação  da  Direção  Geral  do  Campus.  Anteprojeto  disponibilizado  aos  demais
projetistas. Protocolado no Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas a atualização do
projeto  de  combate  a  incêndio  e  pânico.  Processo  administrativo  nº
23041.027870/2016-11. 



• Reitoria - Adequação das instalações de combate à incêndio e pânico do prédio
anexo (almoxarifado)

Data prevista (ordem de serviço): 27 de outubro de 2017.

Iniciada  a  fase  interna  do  processo  licitatório,  contudo,  o  parecer  jurídico  da
Procuradoria  Federal  foi  contrário  à  contratação.  Processo  administrativo  nº
23041.008442/2017-70. 

6.3. Gestão da tecnologia da informação

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor de TI (PDTI),
apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico Institucional:

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) orienta a aplicação de recursos
de  tecnologia  do  IFAL,  alinhando  as  ações  de  Tecnologia  da  Informação  aos  objetivos
estratégicos  institucionais,  reforçando  os  princípios  de  racionalização,  padronização,
uniformidade,  economicidade  e  garantindo  execução  das  políticas  setoriais  com  maior
eficiência e eficácia. O  PDTI  tem  sua  vigência  bienal  (2016/2017),  reflete  uma  análise
detalhada,  adequa-se  plenamente  às  orientações  e  acórdãos  dos  órgãos  de  controle
governamentais  e  contempla  ações  de  curto,  médio  e  longo prazo,  tanto  para  a  Reitoria,
quanto para os demais campi do IFAL.

A elaboração do PDTI teve como base o Guia do Processo de Elaboração de Plano
Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  (SLTI),  que  apresenta  um  conjunto  de  fluxos  de
processos para construção de um Plano Diretor de TI. Este fluxo de processos é composto por
três  macroprocessos  com  suas  atividades  relacionadas,  os  quais  podem  ser  descritos
resumidamente como:

• Planejamento:  realização  de  tarefas  necessárias  para  elaboração  do  PDTI,  como
definição  da  abrangência,  equipe,  metodologia  e  alinhamento  estratégico  aos
documentos de planejamento do órgão;

• Diagnóstico: identificação da situação atual da TI do órgão e as necessidades a serem
atendidas, através da coleta de dados em cada um dos campi e setores envolvidos;

• Execução  alinhada  com a  estratégia  planejada:  para  as  necessidades  identificadas,
estipula-se metas e ações para seu atendimento.

Esta  ação  é  coordenada  pelo  Comitê  de  Tecnologia  da  Informação,  com vistas  a
propiciar  a  alocação  dos  recursos  públicos  conforme  as  necessidades  e  prioridades  da
organização  e  fornecer  uma visão  completa  do  ambiente  atual  de  TI  do  IFAL,  além de
levantamento de necessidades e diretrizes, identificação de projetos que visam melhoria de
qualidade de serviços à comunidade do IFAL, otimização de recursos e melhor comunicação
para este público.

b)  Descrição  das  atividades  do Comitê  Gestor de  TI,  especificando sua composição,
quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas:



O Comitê Gestor de TI, que realizou duas reuniões, nas quais está sendo elaborada a
Política  de  Governança  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (TIC)  do  IFAL,
apresenta a seguinte composição:

1. Sérgio Teixeira Costa - Presidente

2. Carlos Guedes de Lacerda - Membro

3. Wellington Spencer Peixoto - Membro

4. Altemir João Secco - Membro

5. Luiz Henrique de Gouveia Lemos - Membro

6. Carlos Henrique Almeida Alves - Membro

7. Fernando Antonio Corado Carneiro - Assessor de TIC

c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos
seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de
negócio e criticidade para a unidade:



Sistema Endereço Objetivos e funcionalidades Responsável Técnico Responsável Negócio Criticidade

SIPAC  –  Sistema
Integrado  de
Patrimônio,
Administração  e
Contratos

http://sipac.ifal.edu.br/ O  SIPAC  informatiza  os  fluxos  da  área  administrativa  através  da
informatização de todo o orçamento distribuído no âmbito interno e
das requisições que demandam este orçamento (Material, Passagens,
Diárias,  Suprimento  de  Fundos,  Auxílio  Financeiro,  prestações  de
serviço  pessoa  física  e  jurídica,  etc).  Informatiza  também  os
almoxarifados  (centrais  e  setoriais),  todo o controle  patrimonial,  as
compras  e  licitações,  o  controle  de  atas  e  pedidos  em registros  de
preços,  o acompanhamento de entrega de empenhos (liquidação),  o
controle de obras e manutenções de bens imóveis, a aquisição de livros
pela biblioteca, as faturas de água e energia, o controle dos contratos e
convênios celebrados, o fluxo de processos e documentos eletrônicos,
o registro e pagamento de bolsistas, o acompanhamento das despesas
com  automóveis  e  combustíveis.  O  SIPAC  também  disponibiliza
portais de informações para os pró-reitores, para a auditoria interna e
para a fundação.

Iran  Rodrigues  de
Gonzada Júnior

Wellington  Spencer
Peixoto

Alta

SIGRH  –  Sistema
Integrado  de  Gestão  e
de Recursos Humanos

http://sigrh.ifal.edu.br/ O  SIGRH  informatiza  os  procedimentos  de  recursos  humanos  e
planejamento,  tais  como:  marcação/alteração  de  férias,  cálculos  de
aposentadoria,  avaliação  funcional,  dimensionamento  de  força  de
trabalho,  controle  de  frequência,  concursos,  capacitações,
atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais,
relatórios de recursos humanos, plano de gestão e metas, dentre outros.
A maioria  das  operações  possui  algum  nível  de  interação  com  o
sistema SIAPE, outras são somente de âmbito interno.

Iran  Rodrigues  de
Gonzada Júnior

Wagner  dos  Santos
Fonseca

Alta

SIGAA  –  Sistema
Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas

http://sigaa.ifal.edu.br/ O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos
módulos de: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu),  ensino
técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de projetos e
bolsistas  de  pesquisa,  submissão  e  controle  de  ações  de  extensão,
submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações),
registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades
de  ensino  a  distância  e  um  ambiente  virtual  de  aprendizado
denominado Turma Virtual.  Da mesma maneira  do  SIPAC também
disponibiliza  portais  específicos  para:  reitoria,  professores,  alunos,
tutores de ensino a distância, coordenações lato sensu, stricto sensu e
de graduação e comissões de avaliação (institucional e docente).

Anderson  Maia  de
Albuquerque

Luiz  Henrique
Gouveia Lemos

Alta

SIREM  –  Sistema  de
Remoção Interna

http://www.sirem.ifal.e
du.br

Sistema que possui o objetivo de informatizar  e dar  celeridade aos
processos de remoção interna para os servidores do IFAL. 

Uziel Silva Barbosa Wagner  dos  Santos
Fonseca

Média

Sistema  Avaliação  de http://avaliacao.ifal.edu Sistema destinado a agilizar o processo de avaliação individual dos Iran  Rodrigues  de Wagner  dos  Santos Baixa

http://avaliacao.ifal.edu.br/
http://www.sirem.ifal.edu.br/
http://www.sirem.ifal.edu.br/
http://sigaa.ifal.edu.br/
http://sigrh.ifal.edu.br/
http://sipac.ifal.edu.br/


Desempenho
Individual  –  Técnicos
Administrativos

.br técnicos administrativos do IFAL. Gonzada Júnior Fonseca

Sistema de Concursos http://concurso.ifal.edu.
br/

Sistema informatizado para divulgação dos editais de Concursos para
preenchimento  de  vagas  para  servidores  efetivos  e  temporários.  O
sistema  disponibiliza  ao  usuário  a  inscrição  no  edital,  emissão  de
boleto para pagamento e o comprovante de inscrição.

Uziel Silva Barbosa José  Maurício  Pereira
Pinto

Média

Sistema de Exames de
Seleção

http://exame.ifal.edu.br
/

Sistema  informatizado  para  divulgação  dos  editais  de  exame  de
seleção para os diversos cursos ofertados pelo IFAL.

Uziel Silva Barbosa Eduardo  Frigoletto  de
Menezes

Média

Servidor  de  e-mail  –
Webmail

http://webmail.ifal.edu.
br

Servidor  de  e-mail  mantido  pela  Diretoria  de  Tecnologia  da
Informação para todo Instituto Federal de Alagoas.

Adriano da Silva Araújo Fernando  Antonio
Corado Carneiro

Média

Portal Institucional http://ifal.edu.br Portal web oficial do IFAL Marco  Antonio  de
Albuquerque

Zoroastro  Pereira  de
Araújo Neto

Baixa

http://ifal.edu.br/
http://webmail.ifal.edu.br/
http://webmail.ifal.edu.br/
http://exame.ifal.edu.br/
http://exame.ifal.edu.br/
http://concurso.ifal.edu.br/
http://concurso.ifal.edu.br/
http://avaliacao.ifal.edu.br/
http://avaliacao.ifal.edu.br/


d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos
efetivamente realizados no período:

O plano de capacitação do pessoal de TI está em fase de elaboração, em conjunto com
a Coordenação de Capacitação/DGP.

e)  Descrição  de  quantitativo  de  pessoas  que  compõe  a  força  de  trabalho  de  TI,
especificando  servidores/empregados  efetivos  da  carreira  de  TI  da  unidade,
servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados
efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de
outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários:

Tipo Quantitativo

servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade 10

servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade 2

servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades 0

servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades 0

Terceirizados e estagiários 1

Total 13

f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade,
com descrição da infraestrutura ou método utilizado:

Os processos de gerenciamento de serviços de TI são realizados através da ferramenta
GLPI,  atualmente  utilizada  apenas  pela  Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação  (DTI).  O
GLPI é uma aplicação de gestão de serviços e gerenciamento de ativos 100% (cem por cento)
web. O serviço é hospedado na infraestrutura própria do Ifal, com previsão de expansão do
serviço para todas as unidades do Ifal em 2018.

g)  Descrição  dos  projetos  de  TI  desenvolvidos  no período,  destacando  os  resultados
esperados,  o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI,  os
valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão:

As iniciativas da DTI acompanhadas na ferramenta Geplanes no ano de 2017 foram:

U.G. Objetivo Estratégico Iniciativa O que Por que Quando
Valor

Orçado

Valor
despendi

do

PRDI Adequar a 
infraestrutura dos 
campi para uma 
oferta apropriada dos 

DTI - Adequação e 
implementação da 
gestão de segurança 
da informação.

Aquisição de 
Windows Server.

Para permitir o 
controle de acesso 
centralizado dos 
servidores e 

01/06/17 120.000,
00

0,00



cursos.

colaboradores do 
IFAL aos 
computadores e 
redes do Instituto.

PRDI

Adequar a 
infraestrutura dos 
campi para uma 
oferta apropriada dos 
cursos.

DTI - Adequação e 
implementação da 
gestão de segurança 
da informação.

Aquisição de firewall 
corporativo e 
multifuncional.

Para prover 
segurança e proteção
da rede do Instituto e 
dos servidores de 
rede, contemplando 
gerência unificada.

01/06/17
120.000,

00
0,00

PRDI

Adequar a 
infraestrutura dos 
campi para uma 
oferta apropriada dos 
cursos.

DTI - Adequação e 
implementação da 
gestão de segurança 
da informação.

Aquisição de solução 
corporativa integrada 
de Antivírus e 
Antispam

Para prover 
segurança e proteção
dos dados, 
computadores e 
caixas de e-mail do 
Instituto.

01/08/17
90.000,0

0
0,00

PRDI

Adequar a 
infraestrutura dos 
campi para uma 
oferta apropriada dos 
cursos.

DTI - Adequação e 
implementação da 
gestão de segurança 
da informação.

Contratação de 
serviço de e-mail 
corporativo.

Para ampliar a oferta 
de caixas de e-mail, 
com também a 
disponibilidade, 
segurança e 
integridade do 
serviço.

31/12/17 0,00 0,00

PRDI

Adequar a 
infraestrutura dos 
campi para uma 
oferta apropriada dos 
cursos.

DTI - Ampliação e 
modernização da 
infraestrutura da rede 
de dados.

Aquisição de solução 
de rede sem fio para 
reitoria e campi.

Para atender a 
demanda do IFAL e 
ampliar a rede de 
computadores.

01/06/17
160.000,

00
158.348,

00

PRDI

Adequar a 
infraestrutura dos 
campi para uma 
oferta apropriada dos 
cursos.

DTI - Ampliação e 
modernização da 
infraestrutura da rede 
de dados.

Aquisição de switchs 
gerenciáveis para 
reitoria e campi.

Para atender a 
necessidade do IFAL 
equipar, atualizar e 
ampliar a rede de 
computadores.

01/06/17
1.735.53

8,04
344.850,

00

PRDI

Adequar a 
infraestrutura dos 
campi para uma 
oferta apropriada dos 
cursos.

DTI - Ampliação e 
modernização da 
infraestrutura da rede 
de dados.

Aquisição de no-
breaks para o data 
center.

Para garantir o 
fornecimento 
ininterrupto dos 
sistemas e a 
integridade dos 
dados.

01/05/17
42.600,0

0
42.600,0

0

PRDI

Adequar a 
infraestrutura dos 
campi para uma 
oferta apropriada dos 
cursos.

DTI - Ampliação e 
modernização da 
infraestrutura da rede 
de dados.

Contratação de 
serviço de 
cabeamento 
estruturado para 
reitoria e campi.

Para atender a 
demanda do IFAL de 
novas conexões de 
rede de forma 
organizada.

29/12/17
600.000,

00
0,00

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação do 
Sistema Acadêmico - 
SIGAA

Implantar o sistema 
acadêmico SIGAA 
para o médio/técnico 
do Campus Maceió

Para um melhor 
acompanhamento da 
vida acadêmica dos 
discentes e docentes

28/02/17 0,00 0,00

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação do 
Sistema Acadêmico - 
SIGAA

Implantar o módulo 
Latu Sensu

Para um melhor 
acompanhamento da 
vida acadêmica dos 
discentes e docentes

31/12/17 0,00 0,00

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação do 
Sistema Acadêmico - 
SIGAA

Implantar o sistema 
acadêmico SIGAA 
para o médio/técnico 
(ETEC) na DIREAD

Para um melhor 
acompanhamento da 
vida acadêmica dos 
discentes e docentes

31/08/17 0,00 0,00

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação do 
Sistema Acadêmico - 
SIGAA

Implantar o sistema 
acadêmico SIGAA 
para o superior (UAB)
na DIREAD

Para um melhor 
acompanhamento da 
vida acadêmica dos 
discentes e docentes

31/10/17 0,00 0,00

PRDI Implementar sistema Implantação do Implantar o módulo Para um melhor 31/03/17 0,00 0,00



integrado de gestão 
institucional.

Sistema Acadêmico - 
SIGAA

Assistência ao 
Estudante

acompanhamento da 
vida acadêmica dos 
discentes e docentes

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação do 
Sistema Acadêmico - 
SIGAA

Implantar o módulo 
de Extensão

Para um melhor 
acompanhamento 
das atividades de 
extensão do IFAL.

30/06/17 0,00 0,00

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação do 
Sistema Acadêmico - 
SIGAA

Implantar o módulo 
Stricto Sensu

Para um melhor 
acompanhamento da 
vida acadêmica dos 
discentes e docentes

31/10/17 0,00 0,00

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação do 
Sistema Acadêmico - 
SIGAA

Implantar módulo de 
pesquisa

Para um melhor 
acompanhamento da 
vida acadêmica dos 
discentes e docentes

31/10/17 0,00 0,00

PRDI
Instituir práticas e 
disseminar a cultura 
da sustentabilidade.

Aprovação da Política
de Segurança da 
Informação (PSI).

Aprovar a Política de 
Segurança da 
Informação (PSI), do 
IFAL.

Para regulamentar as
diretrizes de 
segurança da 
informação no IFAL.

31/05/17 0,00 0,00

PRDI

Adequar a 
infraestrutura dos 
campi para uma 
oferta apropriada dos 
cursos.

DTI - Adequação e 
implementação da 
gestão de segurança 
da informação.

Aquisição de 
certificados digitais e 
tokens criptográficos.

Para prover a 
identificação e 
comunicação segura 
com os equipamentos
e sistemas de TIC 
garantindo a 
autenticidade, 
integridade e não-
repúdio

01/06/17 5.945,00 2.691,00

PRDI

Promover a formação
continuada dos 
servidores para o 
alcance dos 
resultados 
institucionais.

Plano Anual de 
Capacitação de 
Tecnologia da 
Informação (TI).

Aprovação do minuta 
do Plano de 
Capacitação de TI.

Para atender o 
compliance e 
capacitar os 
servidores da DTI nas
tecnologias utilizadas 
pelo IFAL.

30/06/17 0,00 0,00

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação dos 
módulos do SIPAC

Implantar o módulo 
de 
Compras/Licitações 
do SIPAC.

O módulo Orçamento 
é pré-requisito para o 
funcionamento do 
módulo 
Compras/Licitações.

30/06/17 0,00 0,00

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação dos 
módulos do SIPAC

Implantar o módulo 
de Contratos do 
SIPAC.

Para atender as 
necessidades da 
instituição.

30/06/17 0,00 0,00

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação dos 
módulos do SIPAC

Implantar o módulo 
de Orçamento do 
SIPAC.

Para possibilitar a 
importação de todas 
as operações 
realizadas no SIAFI.

31/01/17 0,00 0,00

PRDI
Implementar sistema 
integrado de gestão 
institucional.

Implantação dos 
módulos do SIPAC

Implantar o módulo 
de Registro de 
Preços do SIPAC.

O módulo Orçamento 
é pré-requisito para o 
funcionamento do 
módulo Registro de 
Preços.

30/06/17 0,00 0,00

h)  Medidas  tomadas  para  mitigar  eventual  dependência  tecnológica  de  empresas
terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade:

Atualmente possuímos alguns contratos de prestação de serviços de TIC, são eles:

1. Serviço de Telefonia móvel;



2. Serviço de telefonia fixa;

3. Central telefônica VoIp;

4. Fornecimento de links de internet;

5. Locação de equipamentos de impressão;

6. Suporte e manutenção dos sistemas SIG/UFRN (SIPAC, SIGRH e SIGAA).

 Os contratos de 1 a 4 tratam de serviço de infraestrutura básica de TI: telefonia fixa,
móvel e fornecimento de internet. Estes são indispensáveis para o perfeito funcionamento do
serviço. Os contratos são renovados anualmente pela equipe do Departamento de Compras,
com o suporte da DTI.

O contrato de locação de equipamentos de impressão, seguindo as recomendações do
MPOG,  está  sendo  substituído  pelo  serviço  de  outsourcing de  impressão  com franquias
mínimas por equipamento.

O contrato 6 refere-se ao suporte e sustentação do ERP SIG/UFRN, que foi adotado
pelo Ifal em 2012, e hoje é utilizado em todos os Campi e Reitoria do Instituto. Esse contrato
faz-se necessário, devido ao resumido quadro de servidores de TI, para que possam absorver
toda a demanda gerada pelos mais de 16.000 usuários do sistema.



6.3.1. Principais sistemas de informações

Sistema Descrição Informações sobre a manutenção
Prazo para
conclusão

Avaliação de riscos

SIGAA

O SIGAA tem a finalidade de atender
as necessidades acadêmicas dos vários
níveis  de  ensino  ofertados  pelo
Instituto,  oferecendo  funcionalidades
que  otimizam  o  gerenciamento  dos
cursos e acompanhamento de alunos e
docentes.

A manutenção do sistema é efetuada de
forma terceirizada, pela empresa eSIG
software. Os erros são repassados pelo
Instituto,  corrigidos  pela  empresa
responsável  pela  manutenção,
validados  em  um  ambiente  de
homologação, pelo IFAL, e colocados
em ambiente de produção.

Não se aplica

São disponibilizadas três instâncias do
ambiente de produção, garantindo que
em  uma  eventual  falha  de  alguma
delas,  o  sistema  continue  disponível
aos  usuários.  O  Instituto  também
trabalha com redundância de links da
Internet,  para  que  o  sistema  esteja
disponível 24/7, sem interrupção.

SIGRH

Gerenciar  os  procedimentos  de
recursos  humanos,  tais  como:
marcação/alteração  de  férias,
dimensionamento de força de trabalho,
controle  de  frequência,  atendimentos
on-line,  serviços  e  requerimentos,
registros funcionais, relatórios de RH,
dentre outros.

A manutenção do sistema é efetuada de
forma terceirizada, pela empresa eSIG
software. Os erros são repassados pelo
Instituto,  corrigidos  pela  empresa
responsável  pela  manutenção,
validados  em  um  ambiente  de
homologação, pelo IFAL, e colocados
em ambiente de produção.

Não se aplica

São disponibilizadas três instâncias do
ambiente de produção, garantindo que
em  uma  eventual  falha  de  alguma
delas,  o  sistema  continue  disponível
aos  usuários.  O  Instituto  também
trabalha com redundância de links da
Internet,  para  que  o  sistema  esteja
disponível 24/7, sem interrupção.

SIPAC Gerenciar  os  fluxos  da  área
administrativa, incluindo o controle do
orçamento  distribuído  no  âmbito
interno  e  as  requisições  que
demandam este orçamento, o controle
dos  almoxarifados  (centrais  e
setoriais), todo o controle patrimonial,
as compras e licitações, o controle de
atas e pedidos em registros de preços,
o  acompanhamento  de  entrega  de
empenhos (liquidação),  o  controle  de
obras e manutenções de bens imóveis,
a aquisição de livros pela biblioteca, o
controle  dos  contratos  e  convênios

A manutenção do sistema é efetuada de
forma terceirizada, pela empresa eSIG
software. Os erros são repassados pelo
Instituto,  corrigidos  pela  empresa
responsável  pela  manutenção,
validados  em  um  ambiente  de
homologação, pelo IFAL, e colocados
em ambiente de produção.

Não se aplica São disponibilizadas três instâncias do
ambiente de produção, garantindo que
em  uma  eventual  falha  de  alguma
delas,  o  sistema  continue  disponível
aos  usuários.  O  Instituto  também
trabalha com redundância de links da
Internet,  para  que  o  sistema  esteja
disponível 24/7, sem interrupção.



celebrados,  o  fluxo  de  processos  e
documentos  eletrônicos,  o
acompanhamento  das  despesas  com
automóveis  e  combustíveis,  dentre
outros.

SiRem

Gerenciar as etapas dos processos de
remoção de servidores, viabilizando o
deslocamento  de  docentes  e  técnicos
administrativos  dentro  da  própria
instituição.

A  manutenção  é  realizada  pelos
Analistas  de  TI  do  quadro  de
servidores do Ifal.

Não se aplica

O instituto garante backups periódicos
realizados  e  revisados,  datacenter
equipado  com  sistema  elétrico
redundante  protegido  por  nobreak  e
gerador e link de internet redundante.



6.4. Gestão ambiental e sustentabilidade

6.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 
bens e na contratação de serviços ou obra

a) Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade:

O  Instituto  Federal  de  Alagoas  apoia  as  iniciativas  governamentais  de
sustentabilidade,  sendo  esta  compreendida  como  viabilidade  econômica,  justiça  social  e
conservação ambiental  de um projeto ou uma ação. O compromisso com a sustentabilidade,
além de estar previsto dentre os valores institucionais, consta na própria missão do instituto:

Promover educação de qualidade, pública e gratuita, fundamentado 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.
(PDI 2014-2018, pg. 40)

No PDI (2014-2018) constam os objetivos estratégicos, dentre eles “Instituir práticas e
disseminar  a  cultura  da  sustentabilidade”,  cujas  iniciativas  em  2017  foram:  ações
extensionistas  com princípios  sustentáveis;  capacitação e  sensibilização dos  servidores  do
IFAL;  implantação  de  práticas  para  racionamento  do  consumo  de  energia  elétrica;
implantação do uso racional  e  sustentável  do consumo de água;  implantação de compras
sustentáveis; integração de ações sustentáveis advindas de projetos de pesquisas do IFAL e,
por fim, redução do uso de materiais de consumo: papel e copos descartáveis. 

b) Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P):

Apesar  de  incentivar  o  desenvolvimento  sustentável,  o IFAL  ainda  não  é  uma
instituição parceira da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), estando em vias
de formalização para o ano de 2018 a sua adesão junto ao Ministério do Meio Ambiente.

c)  Separação  dos  resíduos  recicláveis  descartados,  com  destinação  a  associações  e
cooperativas de catadores:

Aqui  é  realizada  a  coleta  seletiva  de resíduos  sólidos,  com destinação sustentável
através  de  parcerias  com instituições  que  trabalham com destinação  final  de  resíduos  na
mesorregião  em  que  esta  inserido  o  campus  e/ou  Reitoria,  tal  como  a  Cooperativa  dos
Recicladores de Alagoas (COOPREL).

d)  Contratações  realizadas  observando  os  parâmetros  estabelecidos  no  Decreto
7.746/2012 ou norma equivalente:

Desde 2012, o IFAL, tem passado a exigir em seus Editais a oferta de produtos de
limpeza  biodegradáveis,  materiais  recicláveis  e  reutilizáveis  e  equipamentos  com melhor
nível de consumo energético,  em observância aos parâmetros estabelecidos no Decreto nº
7.746/2012.  Nessa  linha,  o  IFAL tem,  por  exemplo,  passado  a  exigir  nos  Editais  para
aquisição de Material de Expediente a oferta de papel reciclado e pincéis para quadro branco
reutilizáveis (com refil); incentivado o uso de papel reciclado; e adotado boas práticas para
diminuir o uso de papel, como a impressão em frente e verso de documentos nos processos e
a instituição da utilização de memorando eletrônico para as comunicações internas. 



Nos  processos  destinados  à  contratação  de  serviços  terceirizados  com  dedicação
exclusiva de mão de obra, também têm sido observados os parâmetros contidos no Decreto nº
7.746/2012, no intuito de aplicá-los sempre que possível, de forma que todos os Termos de
Referência  para  contratação  de  serviços  terceirizados  contam  com  um  item  específico
denominado “Critérios de Sustentabilidade” onde são definidas as exigências de acordo com
cada objeto. 

d) Plano de gestão de logística sustentável (PLS):

O  Plano  de  Gestão  de  Logística  Sustentável  (PLS)  do  IFAL,  cuja  comissão  de
elaboração  foi  constituída  pela  Portaria  n°  1.352/GR,  de  30/06/2016,  foi  instituído  pela
Portaria  nº  2.146/GR,  de  03/10/2016.  O PLS está  estruturado  com os  seguintes  temas  e
respectivos planos de ação:

• Materiais de consumo

◦ Ação 1 – Diminuir o consumo de papel;

◦ Ação 2 – Diminuir o consumo de copos descartáveis;

◦ Ação 3 – Economia de cartuchos para impressão;

• Energia Elétrica

◦ Ação 4 – Redução do consumo de energia elétrica;

• Água e esgoto

◦ Ação 5 – Reduzir o consumo de água e esgoto

• Destinação final de resíduos

◦ Ação 6 – Promover a coleta seletiva dos resíduos sólidos

• Qualidade de vida no ambiente de trabalho

◦ Ação 7 – Sensibilizar e capacitar

• Compras e contratações sustentáveis

◦ Ação 8 – Dar preferência, quando possível,  às aquisições de bens e materiais,
contratações de serviços e obras ambientalmente sustentáveis.

É  possível  consultar  o  PLS/IFAL  através  do  link  a  seguir:
https://www2.ifal.edu.br/noticias/plano-de-gestao-logistica-sustentavel-do-ifal-ja-esta-em-
vigor/portaria-2146-institui-o-plano-de-logistica-sustentavel-do-ifal.pdf

No  sistema  de  Gestão  do  Planejamento  Estratégico  -  GEPLANES
(http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes_bsc/sgm/Index)  é  possível  acompanhar  3
indicadores  relativos  ao  objetivo  estratégico  “Instituir  práticas  e  disseminar  a  cultura  da
sustentabilidade”, que medem o desempenho das ações que estão relacionadas no PLS. Os
indicadores são:

• Ações relacionadas às práticas socioambientais adotadas. Meta 2017: 50. Resultado:
81.

• Número  de  ações  extensionistas  com  princípios  sustentáveis.  Meta  2017:  50.
Resultado: 83.

http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes_bsc/sgm/Index
https://www2.ifal.edu.br/noticias/plano-de-gestao-logistica-sustentavel-do-ifal-ja-esta-em-vigor/portaria-2146-institui-o-plano-de-logistica-sustentavel-do-ifal.pdf
https://www2.ifal.edu.br/noticias/plano-de-gestao-logistica-sustentavel-do-ifal-ja-esta-em-vigor/portaria-2146-institui-o-plano-de-logistica-sustentavel-do-ifal.pdf


• Número de práticas com responsabilidade socioambiental adotadas pelo IFAL. Meta
2017: 25. Resultado: 88.

e) Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema:

Em suma, o IFAL atuou promovendo ações ambientalmente corretas, comprometidas
com o  uso  racional  dos  recursos  naturais,  com a  melhoria  da  qualidade  de  vida,  com a
destinação adequada de resíduos e com o emprego de materiais recicláveis. A tendência é que
avance ainda mais nesse aspecto, sobretudo pela inclusão da questão da sustentabilidade no
Planejamento  Estratégico  e  por  possuir  Comissões  de  Sustentabilidade  nos  campi,  que
também  atuam  recebendo  sugestões  de propostas  de  práticas  sustentáveis  a  serem
implementadas, de acordo com o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do IFAL.



7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1. Canais de acesso ao cidadão

As atividades de Relacionamento da Instituição com a Sociedade ocorrem por meio da
atuação da Ouvidoria do IFAL, em que estão disponíveis os canais de denúncia, reclamação,
elogio, sugestão e solicitação, podendo acessar os serviços por via presencial,  telefone ou
email:  (https://www2.ifal.edu.br/transparencia/ouvidoria/sobre),  bem  como,  nos  canais  de
acesso à informação da Instituição (https://www2.ifal.edu.br/transparencia). 

Os  usuários  podem  também  usar  as  redes  sociais  para  solicitar  informações
diretamente  ao  Departamento  de  Comunicação  e  Eventos  da  Reitoria  e  aos  Setores  de
Comunicação dos Campi.

As informações relativas a registros de reclamações e outros do IFAL encontram-se
nos Sistemas E-OUV e E-SIC, vinculados ao Ministério de Transparência e Controladoria
Geral. 

7.2. Carta de Serviços ao Cidadão

As atividades de Relacionamento da Instituição com a Sociedade também ocorrem por
meio da Carta de Serviços ao Cidadão, disponível no endereço eletrônico da Instituição, no
canal  Transparência,  conforme  a
seguir:https://www2.ifal.edu.br/transparencia/informacoes/carta-de-servicos-ao-cidadao/ifal-
carta-de-servicos-ao-cidadao.pdf/view,  em que constam o papel  institucional  do IFAL e  a
descrição dos serviços básicos ofertados a comunidade. 

7.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

As atividades de Relacionamento da Instituição com a Sociedade também ocorrem por
meio da aferição do grau de satisfação dos usuários, que no caso das Instituições de ensino
remete a atuação da Comissão Própria de Avaliação, a qual utiliza instrumento de pesquisa
para aferir  o grau de satisfação da comunidade do IFAL (discentes,  docentes  e técnicos),
envolvendo  diversas  as  dimensões  de  funcionamento,  conforme  dados  disponíveis  no
Relatório  de  Avaliação  da  Comissão,  publicado  no  endereço  eletrônico  da
Instituição:https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/comissao-propria-de-avaliacao-cpa,  onde
constam variados  gráficos  com os  resultados  das  medições  do  graus  de  atendimento  aos
serviços do IFAL.

7.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a
atuação da unidade

Os Relatórios  de  Gestão  da  Instituição  são  aprovados  por  meio  de  Resolução  do
Conselho Superior e publicados no site do IFAL, conforme consta a seguir em relação ao

https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/comissao-propria-de-avaliacao-cpa
https://www2.ifal.edu.br/transparencia/informacoes/carta-de-servicos-ao-cidadao/ifal-carta-de-servicos-ao-cidadao.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/transparencia/informacoes/carta-de-servicos-ao-cidadao/ifal-carta-de-servicos-ao-cidadao.pdf/view


Relatório  de  Gestão  de  2016:  https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-
superior/resolucoes/2017/relatorio-de-gestao-2017-exercicio-2016.pdf/view .

A Instituição também é avaliada por meio da atuação da Auditoria Interna, conforme
plano  de  trabalho  anual,  envolvendo  a  avaliação  dos  diversos  serviços  prestados  pela
Instituição,  conforme  consta  publicado  no  endereço  eletrônico  da  Instituição:
https://www2.ifal.edu.br/transparencia/auditoria-interna/paint/2017-paint.pdf/view.

7.5.  Medidas para garantir  a  acessibilidade aos produtos,  serviços e
instalações

O site  oficial  do  IFAL  já  está  dentro  dos  padrões  exigidos  pela  legislação  de
acessibilidade. A seguir consta a relação das obras e serviços de engenharia destinadas a sua
promoção.

• Campus Maceió - Adequação da acessibilidade do Campus

Data prevista (conclusão): 30 de junho de 2017.

Projeto de acessibilidade do Campus Maceió não finalizado. Atividade interrompida
porque a servidora responsável pela iniciativa foi afastada para participação em Programa de
Pós-Graduação – Mestrado. A atividade deverá ser retomada em 2018. 

• Campus Maceió - Readequação das calçadas e reforma guaritas

Data prevista (ordem de serviço): 14 de julho de 2017.

Projeto aprovado pela Coordenação da Central de Emissão de Licenças da Secretaria
de  Desenvolvimento  Territorial  e  Meio  Ambiente  da  Prefeitura  Municipal  de  Maceió.
Orçamento desatualizado devido o espaço temporal desde sua elaboração. Verificar-se-á a
existência  de  dotação  orçamentária  em 2018,  para  a  posterior  atualização  do  orçamento.
Processo administrativo nº 23041.036976/2016-13.

• Campus Marechal Deodoro - Adequação da acessibilidade do Campus

Data prevista (fase externa): 11 de agosto de 2017.

Aberto processo administrativo nº 23041.026895/2017-88 em 27 de julho de 2017.
Concluído  o  orçamento.  Processo  encaminhado  à  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento
Institucional para dotação orçamentária.

• Campus Palmeira dos Índios - Adequação da acessibilidade do Campus

Data prevista (projeto acessibilidade): 27 de outubro de 2017.

Projeto  de  acessibilidade  não  iniciado.  Atividade  interrompida  porque  a  servidora
responsável pela iniciativa foi afastada para participação em Programa de Pós-Graduação –
Mestrado. A atividade deverá ser retomada em 2018.

https://www2.ifal.edu.br/transparencia/auditoria-interna/paint/2017-paint.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/relatorio-de-gestao-2017-exercicio-2016.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/relatorio-de-gestao-2017-exercicio-2016.pdf/view


• Campus Satuba - Adequação da acessibilidade do Campus

Data prevista (projeto acessibilidade): 25 de agosto de 2017.
Projeto de acessibilidade do Campus Satuba iniciado. Atividade interrompida porque a

servidora  responsável  pela  iniciativa  foi  afastada  para  participação em Programa de  Pós-
Graduação – Mestrado. A atividade deverá ser retomada em 2018.



8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1. Desempenho financeiro do exercício

O Instituto Federal  de Alagoas  – IFAL, no exercício de 2017,  obteve uma receita
própria de R$ 1.095.918,02 (um milhão noventa e cinco mil e novecentos e dezoito reais e
dois  centavos),  dos  quais  o  valor  de  R$  761.500,00  (setecentos  e  sessenta  e  um  mil  e
quinhentos  reais),  correspondem  a  taxa  de  inscrição  para  os  concursos  públicos  para
professores e inscrição para o exame de seleção para ingresso no Ifal.

Foi devolvido à PETROBRAS o valor de R$ 2.402.573,25 (dois milhões quatrocentos
e dois mil e quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) por se tratar de valor
não utilizado durante a vigência do convênio firmado com esta estatal.

No exercício de 2017 foram emitidos empenhos no montante de R$ 382.779.057,37
(trezentos e oitenta e dois milhões setecentos e setenta e nove mil e cinquenta e sete reais e
trinta e sete centavos),  sendo aproximadamente 95,5% (noventa e cinco vírgula cinco por
cento)  dos  empenhos  liquidados,  o  que  representa  o  valor  total  de  R$  365.564.974,32
(trezentos  e  sessenta  e  cinco milhões  quinhentos  e  sessenta  e  quatro  mil  e  novecentos  e
setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e 98,7% (noventa e oito vírgula sete por cento)
dos empenhos liquidados foram pagos no exercício de 2017, representando o valor total de
R$ 360.704.194,65 (trezentos e sessenta milhões setecentos e quatro mil cento e noventa e
quatro reais e sessenta e cinco centavos).

O volume total de pagamentos realizados no exercício de 2017 corresponde ao valor
de R$ 388.993.724,99 (trezentos e oitenta e oito milhões novecentos e noventa e três mil
setecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), considerando os restos a pagar
processados, os restos a pagar não processados e os empenhos do próprio exercício.

Do  valor  total  pago  no  exercício,  R$  292.210.640,69  (duzentos  e  noventa  e  dois
milhões duzentos e dez mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos) pertence à
folha  de  pagamento  de  pessoal  ativo,  inativo  e  pensionista;  R$  14.141.401,54  (quatorze
milhões cento e quarenta e um mil quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos)
foram despesas com bolsas de estudos e auxílios a estudantes; R$ 1.162.225,24 (um milhão
cento e sessenta e dois mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) com
despesas de diárias.

8.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão
de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Em 2017, o Ifal trabalhou no sentido de realizar os de depreciação e amortização de
seus bens.

No entanto, cabe ressaltar que em 2016 a Instituição conseguiu concluir a implantação
do sistema informatizado de gestão patrimonial (SIPAC) em todas as unidades e, com base
nos bens registrados neste sistema, foi possível a realizar o inventário anual no exercício de
2017.



Porém, os relatórios extraídos do SIPAC apresentaram inconsistências, soma-se o fato
do sistema não realizar a depreciação e amortização de bens parcialmente, ou seja, o sistema
realiza tais cálculos apenas para a totalidade de um determinado grupo de materiais, assim,
como é necessário solucionar as inconsistências e a reavaliar os bens adquiridos antes do
exercício de 2010 não foi possível efetuar o cálculo da depreciação e amortização, atividade
que será realizada ao longo do ano de 2018.

8.3. Sistema de apuração de custos no âmbito da unidade

Atualmente,  a  sistemática  de  apuração  dos  custos  dos  programas  e  das  unidades
administrativas  é  realizada utilizando Unidades  Gestoras  Responsáveis  –  UGR e o Plano
Interno – PI, no SIAFI. 

A definição  da  distribuição  dos  recursos  constantes  da  LOA entre  as  unidades
considera o número de alunos e o custo de cada curso ofertado pela Instituição. E, alicerçado
no PDI e com a participação de todos os gestores e executores foram definidos valores para
atender as demandas das políticas institucionais:  ensino, pesquisa, extensão, capacitação e
qualificação dos servidores, assistência estudantil, fomento a educação à distância, expansão.

Em 2017, esse processo ainda foi gerenciado por meio de planilhas eletrônicas, que
disponibilizam relatórios sobre a execução orçamentária das unidades, com dados extraídos
diretamente do SIAFI e do Tesouro Gerencial.

Em 2018, o Ifal  implantará o módulo Orçamento do SIPAC, Sistema Integrado de
Patrimônio,  Administração  e  Contratos.  Este  sistema  permitirá  melhorar  ainda  mais  os
processos de planejamento e execução, com a possibilidade de distribuição orçamentária e
apuração dos custos de todas as unidades administrativas da Instituição.

As informações geradas pelos relatórios são importantes na tomada de decisão dos
gestores, tendo influência direta na definição das metas físicas e nas políticas institucionais,
proporcionando maior eficiência e efetividade das ações desenvolvidas pelo Instituto Federal
de Alagoas.

Ainda visando aprimorar  a sistemática de apuração de custos,  o Ifal  participou do
Congresso de Informações de Custo e Qualidade no Setor Público, em Natal-RN, promovido
pelo  Tesouro  Nacional,  com  o  objetivo  de  iniciar  a  implantação  de  sistemáticas  de
informações de custos no âmbito do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal –
SIC. As áreas de Contabilidade da Instituição estão realizando estudos para definição de um
plano de ação visando iniciar a utilização do SIC, com o objetivo de subsidiar as decisões que
levem  ao  aprimoramento  da  mensuração  de  custos  e  conduzam  à  alocação  ainda  mais
eficiente do gasto.

8.4.  Demonstrações  contábeis  exigidas  pela  Lei  4.320/64  e  notas
explicativas

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:



Balanço Financeiro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
S E CRE TARIA DO TE S OURO NACIONAL

TITULO B ALANÇO FINANC E IR O - TODOS  OS  OR Ç AME NTOS

S UB TITULO 26402 - INS T.FE D.DE  E DUC .,C IE NC .E  TE C .DE  ALAGOAS  - AUTAR QUIA

OR GÃO S UP E R IOR 26000 - MINIS TE R IO DA E DUCAC AO

E X E R CíC IO 2017

P E R íODO Anual

E MIS S ÃO 02/02/2018

VALOR E S  E M UNIDADE S  DE  R E AL

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016

Receitas Orçamentárias -1.196.237,59 4.318.387,11 Despesas Orçamentárias 382.779.057,37 356.519.472,46

    Ordinárias 64.687,39 86.072,22     Ordinárias 124.462.909,12 83.436.195,84

    Vinculadas 1.144.923,71 4.232.725,00     Vinculadas 258.316.148,25 273.083.276,62

        Educação 14.048,69 72.226,29         Educação 251.570.471,56 231.432.250,56

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 1.130.875,02 4.160.498,71         Seguridade Social (Exceto RGPS) 41.317.610,08

    (-) Deduções da Receita Orçamentária -2.405.848,69 -410,11         Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 660.014,88 333.415,98

        Outros Recursos Vinculados a Fundos 6.085.661,81

Transferências Financeiras Recebidas 440.942.168,02 397.168.494,14 Transferências Financeiras Concedidas 48.965.307,93 50.549.539,01

    Resultantes  da Execução Orçamentária 403.791.186,11 356.039.208,12     Resultantes da Execução Orçamentária 39.933.357,49 38.985.875,12

        Repasse Recebido 363.917.817,99 317.356.225,33         Repasse Concedido 59.989,37 879,12

        Sub-repasse Recebido 39.873.368,12 38.682.982,79         Sub-repasse Concedido 39.873.368,12 38.682.982,79

    Independentes da Execução Orçamentária 37.150.981,91 41.129.286,02         Repasse Devolvido 302.013,21

        Transferências Recebidas para Pagamento de RP 33.583.413,04 38.984.977,62     Independentes da Execução Orçamentária 9.031.950,44 11.563.663,89

        Demais Transferências Recebidas 1.172,83         Transferências Concedidas para Pagamento de RP 6.456.306,33 11.405.365,38

        Movimentação de Saldos Patrimoniais 3.567.568,87 2.143.135,57         Demais Transferências Concedidas 93.334,78

    Aporte ao RPPS - -         Movimento de Saldos Patrimoniais 2.482.309,33 158.298,51

    Aporte ao RGPS - -     Aporte ao RPPS - -

    Aporte ao RGPS - -

Recebimentos Extraorçamentários 23.047.326,97 35.329.487,69 Despesas Extraorçamentárias 29.209.799,49 32.740.999,56

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 4.860.779,67 2.011.672,56     Pagamento dos Restos a Pagar Processados 1.937.195,87 14.744.533,11

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 17.214.083,05 32.438.748,91     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 26.352.334,47 17.161.944,88

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 919.786,23 835.484,57     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 918.774,69 834.521,57

    Outros Recebimentos Extraorçamentários 52.678,02 43.581,65     Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.494,46 -

        Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 6.587,94         Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento 1.494,46

        Passivos  Transferidos 208,00

        Demais Recebimentos 52.678,02 36.785,71

Saldo do Exercício Anterior 6.869.407,69 9.863.049,78 Saldo para o Exercício Seguinte 8.708.500,30 6.869.407,69

    Caixa e Equivalentes de Caixa 6.869.407,69 9.863.049,78     Caixa e Equivalentes de Caixa 8.708.500,30 6.869.407,69

TOTAL 469.662.665,09 446.679.418,72 TOTAL 469.662.665,09 446.679.418,72



Balanço Orçamentário

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCíCIO 2017

PERíODO Anual

EMISSÃO 02/02/2018

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES 1.194.458,00 1.194.458,00 -1.196.237,59 -2.390.695,59

    Receitas Tributárias - - - -

        Impostos - - - -

        Taxas - - - -

        Contribuições de Melhoria - - - -

    Receitas de Contribuições - - - -

        Contribuições Sociais - - - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - -

        Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. - - - -

    Receita Patrimonial 383.231,00 383.231,00 268.635,05 -114.595,95

        Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 217.157,00 217.157,00 236.953,49 19.796,49

        Valores Mobiliários 166.074,00 166.074,00 31.681,56 -134.392,44

        Delegação de Serviços Públicos - - - -

        Exploração de Recursos Naturais - - - -

        Exploração do Patrimônio Intangível - - - -

        Cessão de Direitos - - - -

        Demais Receitas Patrimoniais - - - -

    Receita Agropecuária 108.040,00 108.040,00 28.841,18 -79.198,82

    Receita Industrial - - - -

    Receitas de Serviços 700.000,00 700.000,00 769.604,00 69.604,00

        Serviços  Administrativos e Comerciais  Gerais 700.000,00 700.000,00 769.604,00 69.604,00

        Serviços  e Ativ idades Referentes à Navegação e ao Transporte - - - -

        Serviços  e Ativ idades Referentes à Saúde - - - -

        Serviços  e Ativ idades Financeiras - - - -

        Outros Serviços - - - -

    Transferências Correntes - - -2.402.573,25 -2.402.573,25



    Outras Receitas Correntes 3.187,00 3.187,00 139.255,43 136.068,43

        Multas Administrativas, Contratuais e Judic iais 3.187,00 3.187,00 19.946,88 16.759,88

        Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - 119.308,55 119.308,55

        Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - - -

        Demais Receitas Correntes - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - -

    Operações de Crédito - - - -

        Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

        Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

    Alienação de Bens - - - -

        Alienação de Bens Móveis - - - -

        Alienação de Bens Imóveis - - - -

        Alienação de Bens Intangíveis - - - -

    Amortização de Empréstimos - - - -

    Transferências de Capital - - - -

    Outras Receitas de Capital - - - -

        Integralização do Capital Social - - - -

        Resultado do Banco Central do Brasil - - - -

        Remuneração das Disponibil idades do Tesouro Nacional - - - -

        Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - -

        Demais Receitas de Capital - - - -

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS 1.194.458,00 1.194.458,00 -1.196.237,59 -2.390.695,59

REFINANCIAMENTO - - - -

    Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

    Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 1.194.458,00 1.194.458,00 -1.196.237,59 -2.390.695,59

DEFICIT 383.975.294,96 383.975.294,96

TOTAL 1.194.458,00 1.194.458,00 382.779.057,37 381.584.599,37

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - -

    Créditos Cancelados Líquidos - - - -

    Créditos Adicionais Reabertos - - - -



DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 347.674.502,00 380.219.287,00 371.208.424,83 359.219.874,73 354.442.644,84 9.010.862,17

    Pessoal e Encargos Sociais 268.213.485,00 298.826.107,00 296.140.105,11 296.140.105,11 292.210.640,69 2.686.001,89

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 79.461.017,00 81.393.180,00 75.068.319,72 63.079.769,62 62.232.004,15 6.324.860,28

DESPESAS DE CAPITAL 8.945.763,00 8.945.763,00 11.570.632,54 6.345.099,59 6.261.549,81 -2.624.869,54

    Investimentos 8.945.763,00 8.945.763,00 11.570.632,54 6.345.099,59 6.261.549,81 -2.624.869,54

    Inversões Financeiras - - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - -

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 356.620.265,00 389.165.050,00 382.779.057,37 365.564.974,32 360.704.194,65 6.385.992,63

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - -

    Amortização da Dívida Interna - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -

    Amortização da Dívida Externa - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 356.620.265,00 389.165.050,00 382.779.057,37 365.564.974,32 360.704.194,65 6.385.992,63

TOTAL 356.620.265,00 389.165.050,00 382.779.057,37 365.564.974,32 360.704.194,65 6.385.992,63

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 10.812.441,44 17.726.737,28 13.419.684,02 13.360.932,96 4.522.508,52 10.655.737,24

    Pessoal e Encargos Sociais 280.092,34 710.736,53 919,38 919,38 989.909,49 -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 10.532.349,10 17.016.000,75 13.418.764,64 13.360.013,58 3.532.599,03 10.655.737,24

DESPESAS DE CAPITAL 4.037.447,67 14.712.011,63 13.024.317,63 12.991.401,51 1.538.663,50 4.219.394,29

    Investimentos 4.037.447,67 14.712.011,63 13.024.317,63 12.991.401,51 1.538.663,50 4.219.394,29

    Inversões Financeiras - - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - - -

TOTAL 14.849.889,11 32.438.748,91 26.444.001,65 26.352.334,47 6.061.172,02 14.875.131,53

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 55.538,18 1.587.252,33 1.383.770,01 200.082,42 58.938,08

    Pessoal e Encargos Sociais - 1.751,24 1.751,24 - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -

    Outras Despesas Correntes 55.538,18 1.585.501,09 1.382.018,77 200.082,42 58.938,08

DESPESAS DE CAPITAL 16.561,95 550.704,73 553.425,86 4.350,34 9.490,48

    Investimentos 16.561,95 550.704,73 553.425,86 4.350,34 9.490,48

    Inversões Financeiras - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL 72.100,13 2.137.957,06 1.937.195,87 204.432,76 68.428,56

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DO EXERCÍCIO ANTERIOR

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR



Balanço Patrimonial

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCíCIO 2017

PERíODO Anual

EMISSÃO 02/02/2018

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 16.226.330,22 17.571.627,87 PASSIVO CIRCULANTE 5.065.254,50 2.221.788,90

    Caixa e Equivalentes de Caixa 8.708.500,30 6.869.407,69     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 3.432.574,23 290.364,24

    Créditos a Curto Prazo - -     Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - -

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4.930.962,59 8.633.760,68     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 807.311,54 1.363.070,16

    Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - -     Obrigações Fiscais a Curto Prazo 2.636,85 83,58

    Estoques 2.586.867,33 2.068.459,50     Obrigações de Repartição a Outros Entes - -

    VPDs Pagas Antecipadamente - -     Provisões a Curto Prazo - -

    Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - -     Demais Obrigações a Curto Prazo 822.731,88 568.270,92

ATIVO NÃO CIRCULANTE 423.625.453,63 406.103.939,71 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.672.938,61 2.672.938,61

    Ativo Realizável a Longo Prazo 1.367,36 1.367,36     Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo 2.672.938,61 2.672.938,61

        Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 1.367,36 1.367,36     Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - -

        Estoques -     Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - -

    Investimentos 28,77 28,77     Obrigações Fiscais a Longo Prazo - -

        Partic ipações Permanentes - -     Provisões a Longo Prazo - -

        Propriedades para Investimento - -     Demais Obrigações a Longo Prazo - -

            Propriedades para Inves timento - -     Resultado Diferido - -

            (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos - - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 7.738.193,11 4.894.727,51

            (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos - - -

        Investimentos do RPSS de Longo Prazo - -
ESPECIFICAÇÃO 2017 2016

            Investimentos do RPSS de Longo Prazo - -
Patrimônio Social e Capital Social - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - -
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - -

        Demais Investimentos Permanentes 28,77 28,77
Reservas de Capital - -

            Demais Investimentos Permanentes 28,77 28,77
Ajustes de Avaliação Patrimonial - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. - -
Reservas de Lucros - -

    Imobilizado 423.513.224,50 406.070.313,58
Demais Reservas - -

        Bens Móveis 94.331.049,59 89.772.213,36
Resultados Acumulados 432.113.590,74 418.780.840,07

            Bens Móveis 94.331.049,59 89.772.213,36
    Resultado do Exercíc io 13.394.010,63 272.088.446,11

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis - -
    Resultados de Exercíc ios Anteriores 418.780.840,07 183.897.123,55

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - -
    Ajustes de Exercíc ios Anteriores -61.259,96 -37.204.729,59

        Bens Imóveis 329.182.174,91 316.298.100,22
(-) Ações / Cotas em Tesouraria - -

            Bens Imóveis 332.488.636,60 317.824.447,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 432.113.590,74 418.780.840,07

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -3.306.461,69 -1.526.346,79



            Bens Imóveis 332.488.636,60 317.824.447,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 432.113.590,74 418.780.840,07

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -3.306.461,69 -1.526.346,79

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - -

    Intangível 110.833,00 32.230,00

        Softwares 110.833,00 32.230,00

            Softwares 110.833,00 32.230,00

            (-) Amortização Acumulada de Softwares - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - -

        Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. - -

        Direitos de Uso de Imóveis - -

            Direitos de Uso de Imóveis - -

            (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis - -

    Diferido - -

TOTAL DO ATIVO 439.851.783,85 423.675.567,58 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 439.851.783,85 423.675.567,58

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016

ATIVO FINANCEIRO 8.708.500,30 6.869.407,69 PASSIVO FINANCEIRO 37.029.671,60 49.456.111,77

ATIVO PERMANENTE 431.143.283,55 416.806.159,89 PASSIVO PERMANENTE 2.704.608,11 2.672.938,61

SALDO PATRIMONIAL 400.117.504,14 371.546.517,20

Quadro de Compensações

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO
2017 2016

ESPECIFICAÇÃO
2017 2016

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 32.365.120,29 33.910.198,82 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 67.656.467,48 96.552.657,40

    Execução dos Atos Potenciais Ativos 32.365.120,29 33.910.198,82     Execução dos Atos Potenciais Passivos 67.656.467,48 96.552.657,40

        Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar 430.318,89 358.711,37         Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar - -

31.388.892,70 33.077.527,15 171.501,85 594.865,11

        Direitos Contratuais a Executar 545.908,70 473.960,30         Obrigações Contratuais a Executar 67.484.965,63 95.957.792,29

        Outros  Atos Potenc iais Ativos a Executar - -         Outros Atos Potenciais Passivos a Executar - -

TOTAL 32.365.120,29 33.910.198,82 TOTAL 67.656.467,48 96.552.657,40

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários -162.120,15

Recursos Vinculados -28.159.051,15

    Educação -30.278.704,36

    Seguridade Social (Exceto RGPS) 103.012,39

    Operação de Crédito 678,11

    Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 3.501.933,66

    Outros Recursos Vinculados a Fundos -1.485.970,95

TOTAL -28.321.171,30

        Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 
Congêneres a Rec.

        Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congêneres 
a Liberar



Demonstrações dos fluxos de caixa

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCíCIO 2017

PERíODO Anual

EMISSÃO 02/02/2018

VALORES EM UNIDADES DE REAL

 2017 2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 21.645.469,79 17.970.568,94

    INGRESSOS 440.718.394,68 402.359.359,53

        Receitas Derivadas e Originárias 1.206.335,66 4.318.387,11

            Receita Tributária - -

            Receita de Contribuições - -

            Receita Patrimonial 236.953,49 198.323,77

            Receita Agropecuária 28.841,18 39.553,39

            Receita Indus trial - -

            Receita de Serviços 769.604,00 3.603.023,10

            Remuneração das Disponibil idades 31.681,56 266.185,32

            Outras  Receitas Derivadas e Originárias 139.255,43 211.301,53

        Transferências Correntes Recebidas -2.402.573,25 -

            Intergovernamentais - -

                Dos  Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos  Municípios - -

            Intragovernamentais -2.402.573,25 -

            Outras  Transferências  Correntes Recebidas - -

        Outros Ingressos das Operações 441.914.632,27 398.040.972,42

            Ingressos Extraorçamentários 919.786,23 835.484,57

            Passivos Transferidos 208,00

            Transferências Financeiras Recebidas 440.942.168,02 397.168.494,14

            Demais Recebimentos 52.678,02 36.785,71

    DESEMBOLSOS -419.072.924,89 -384.388.790,59

        Pessoal e Demais Despesas -331.407.522,84 -299.763.618,61



            Legis lativo - -

            Judic iário - -

            Essencial à Justiça - -

            Administração - -

            Defesa Nacional - -

            Segurança Pública - -

            Relações Exteriores - -

            Assistência Social - -

            Previdência Social -51.758.637,75 -44.189.795,80

            Saúde - -

            Trabalho - -

            Educação -279.647.390,63 -255.580.410,75

            Cultura - -

            Direitos da Cidadania - -

            Urbanismo - -

            Habitação - -

            Saneamento - -

            Gestão Ambiental - -

            Ciência e Tecnologia - -

            Agricultura - -

            Organização Agrária - -

            Indústria - -

            Comércio e Serviços - -

            Comunicações - -

            Energia - -

            Transporte - -

            Desporto e Lazer - -

            Encargos Especiais - -

            (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento -1.494,46 6.587,94

        Juros e Encargos da Dívida - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Externa - -

            Outros  Encargos da Dívida - -

        Transferências Concedidas -37.781.319,43 -33.241.111,40

            Intergovernamentais - -

                A Es tados e/ou Distrito Federal - -

                A Municípios - -

            Intragovernamentais -37.737.759,43 -33.192.922,40

            Outras  Transferências  Concedidas -43.560,00 -48.189,00

        Outros Desembolsos das Operações -49.884.082,62 -51.384.060,58

            Dispêndios Extraorçamentários -918.774,69 -834.521,57

            Transferências Financeiras Concedidas -48.965.307,93 -50.549.539,01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -19.806.377,18 -20.964.211,03



    INGRESSOS - -

        Alienação de Bens - -

        Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Outros Ingressos de Investimentos - -

    DESEMBOLSOS -19.806.377,18 -20.964.211,03

        Aquisição de Ativo Não Circulante -19.725.942,30 -20.964.166,56

        Concessão de Empréstimos e Financiamentos - -

        Outros Desembolsos de Investimentos -80.434,88 -44,47

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

    INGRESSOS - -

        Operações de Crédito - -

        Integralização do Capital Social de Empresas Estatais - -

        Transferências de Capital Recebidas - -

            Intergovernamentais - -

                Dos  Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos  Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras  Transferências  de Capital Recebidas - -

        Outros Ingressos de Financiamento - -

    DESEMBOLSOS - -

        Amortização / Refinanciamento da Dívida - -

        Outros Desembolsos de Financiamento - -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.839.092,61 -2.993.642,09

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 6.869.407,69 9.863.049,78

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 8.708.500,30 6.869.407,69



Demonstrações das variações patrimoniais

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCíCIO 2017

PERíODO Anual

EMISSÃO 02/02/2018

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

 2017 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 441.543.534,26 966.325.693,91

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - -

        Impostos - -

        Taxas - -

        Contribuições de Melhoria - -

    Contribuições - -

        Contribuições Sociais - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - -

        Contribuição de Iluminação Pública - -

        Contribuições de Interesse das  Categorias Profissionais - -

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 1.037.579,15 3.841.151,35

        Venda de Mercadorias 28.841,18 39.553,39

        Vendas de Produtos - -

        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 1.008.737,97 3.801.597,96

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 31.681,56 303.338,05

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Juros e Encargos de Mora - 159,02

        Variações Monetárias e Cambiais - -

        Descontos Financeiros Obtidos - -

        Remuneração de Depósitos Bancários  e Aplicações Financeiras 31.681,56 303.179,03

        Aportes do Banco Central - -

        Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras - -



    Transferências e Delegações Recebidas 440.161.639,90 415.196.049,16

        Transferências Intragovernamentais 440.943.768,02 397.168.494,14

        Transferências Intergovernamentais -2.402.573,25 -

        Transferências das Instituições Privadas - -

        Transferências das Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências de Consórcios Públicos - -

        Transferências do Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada de Entes - -

        Transferências de Pessoas Fís icas - -

        Outras Transferências e Delegações Recebidas 1.620.445,13 18.027.555,02

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 173.283,26 546.773.853,82

        Reavaliação de Ativos - 321.617.214,06

        Ganhos com Alienação - -

        Ganhos com Incorporação de Ativos 520,00 222.750.838,76

        Ganhos com Desincorporação de Pass ivos 172.763,26 2.405.801,00

        Reversão de Redução ao Valor Recuperável - -

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 139.350,39 211.301,53

        Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - -

        Resultado Positivo de Partic ipações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -

        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - -

        Diversas  Variações Patrimoniais Aumentativas 139.350,39 211.301,53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 428.149.523,63 694.237.247,80

    Pessoal e Encargos 265.135.281,94 217.295.706,89

        Remuneração a Pessoal 212.474.619,20 170.597.270,07

        Encargos  Patronais 38.029.469,13 33.220.027,78

        Benefíc ios a Pessoal 12.738.181,61 12.125.705,04

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.893.012,00 1.352.704,00

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 49.902.645,17 44.191.136,35

        Aposentadorias e Reformas 39.621.498,93 34.436.508,42

        Pensões 10.281.146,24 9.754.627,93

        Benefíc ios de Prestação Continuada - -

        Benefíc ios Eventuais - -



        Políticas  Públicas de Transferência de Renda - -

        Outros Benefíc ios Previdenciários e Assistenciais - -

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 42.641.728,43 43.024.697,44

        Uso de Material de Consumo 4.191.838,39 3.275.395,25

        Serviços 36.669.775,14 39.067.818,95

        Depreciação, Amortização e Exaustão 1.780.114,90 681.483,24

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 33.565,50 6.090,97

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - -

        Juros e Encargos de Mora 31.385,02 5.680,86

        Variações Monetárias e Cambiais - -

        Descontos Financeiros Concedidos 2.180,48 410,11

        Aportes ao Banco Central - -

        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Concedidas 50.570.142,71 68.601.866,75

        Transferências Intragovernamentais 48.966.907,93 50.549.539,01

        Transferências Intergovernamentais 43.560,00 48.189,00

        Transferências a Instituições Privadas - -

        Transferências a Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências a Consórcios Públicos - -

        Transferências ao Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada a Entes - -

        Outras Transferências e Delegações Concedidas 1.559.674,78 18.004.138,74

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 25.327,50 304.658.898,71

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas - 304.197.236,09

        Perdas com Alienação - -

        Perdas Involuntárias 1.709,00 77.790,32

        Incorporação de Passivos - 324.413,21

        Desincorporação de Ativos 23.618,50 59.459,09

    Tributárias 81.042,26 143.190,04

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 68.914,41 108.450,20

        Contribuições 12.127,85 34.739,84

    Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados - -

        Custo das Mercadorias Vendidas - -

        Custos dos Produtos Vendidos - -

        Custo dos Serviços Prestados - -

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 19.759.790,12 16.315.660,65

        Premiações - -

        Resultado Negativo de Partic ipações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -

        Incentivos 16.949.631,82 13.926.953,70

        Subvenções Econômicas - -

        Partic ipações e Contribuições - -

        Constituição de Provisões - -

        Diversas  Variações Patrimoniais Diminutivas 2.810.158,30 2.388.706,95

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 13.394.010,63 272.088.446,11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

 2017 2016



NOTAS EXPLICATIVAS:

Informações Gerais

O Instituto Federal de Alagoas – IFAL (Órgão 26402), criado através da Lei 11.892, de
29 de dezembro de 2008, com a unificação do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Alagoas – CEFET/AL e da Escola Agrotécnica Federal de Satuba, possui natureza jurídica de
autarquia,  sendo detentores de autonomia administrativa,  patrimonial,  financeira,  didático-
pedagógica e disciplinar.  Através da Resolução nr.  11 do Conselho Superior do IFAL, de
22/09/2009,  publicada  no  DOU 25/10/2009,  onde houve a  aprovação do Estatuto  com a
criação de 12 unidades, incluindo a Reitoria e Satuba, nos municípios de Marechal Deodoro,
Palmeira dos Índios, Maragogi, Penedo, Piranhas, Arapiraca, Maceió, Murici, São Miguel dos
Campos e Santana do Ipanema e através da Resolução nr. 22 do Conselho Superior do IFAL,
e 06/06/2016, passou a ter mais 04 unidades nos município de Coruripe, Viçosa, Rio Largo e
Batalha e 01 campus Avançado Maceió Benedito Bentes. A Reitoria do IFAL está sediado na
Rua Odilon de Vasconcelos, nr. 103, no bairro da Jatiúca, na cidade de Maceió – Alagoas,
CEP: 57035-660.

Base de Preparação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Instituto Federal de Alagoas – IFAL
(Órgão 26402), são elaboradas em consonância com os dispositivos da lei 4.320/1964, do
Decreto-Lei  nº  200/1967,  do  Decreto  nº  93.872/1986,  da  Lei  nº  10.180/2001  e  da  Lei
Complementar  nº  101/2000.  Abrangem,  também,  as  Normas  Brasileiras  de  Contabilidade
Aplicadas  ao  Setor  Público  (NBCASP)  do  Conselho  Federal  de  Contabilidade  (CFC),  o
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual SIAFI.

Elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI), as Demonstrações Contábeis - DCON consolidam as
contas das Unidades Gestoras do Instituto Federal de Alagoas e de suas 16 unidades. 

As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com as bases propostas pelas
práticas  contábeis  brasileiras  (doravante  modelo  PCASP).  Dessa  forma,  as  DCON  são
compostas por: 

    I. Balanço Patrimonial (BP);

 II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); 

III. Balanço Orçamentário (BO); 

IV. Balanço Financeiro (BF); 

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e 

VII. Notas Explicativas.

O uso do conceito de conta única,  derivado do princípio de unidade de tesouraria
(conforme art. 1º e 2º do Decreto nº 93.872/1986), exige que todas as receitas e as despesas,
orçamentárias e extraorçamentárias, sejam controladas em um único caixa. Dessa forma, no



BF,  os  saldos  oriundos  do  exercício  anterior  e  os  destinados  ao  exercício  seguinte  estão
concentrados no grupo Caixa e Equivalentes de Caixa.

Resumo das Principais Práticas Contábeis

Os  principais  critérios  e  políticas  contábeis  adotados  no  âmbito  da  União,  e
consequentemente no IFAL, tendo em consideração as  opções  e  premissas do modelo de
contabilidade aplicada ao setor público. 

a) Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras

 A moeda funcional da União é o Real. Os saldos em moeda estrangeira
são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das
demonstrações contábeis. 

b) Caixa e equivalentes de caixa 

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e
aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e,
quando aplicável,  são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações
contábeis. 

c) Créditos a curto prazo 

Compreendem  os  direitos  a  receber  a  curto  prazo  relacionados,
principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências
concedidas;  empréstimos  e  financiamentos  concedidos;  adiantamentos;  e  valores  a
compensar.  Os  valores  são  mensurados  e  avaliados  pelo  valor  original,  acrescido  das
atualizações monetárias e juros, quando aplicável. 

É  constituído  também ajuste  para  perdas,  com base  na  análise  dos
riscos de realização dos créditos a receber.

d) Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo 

São  as  aplicações  de  recursos  em títulos  e  valores  mobiliários,  não
destinadas  à negociação e  que não fazem parte das atividades operacionais da União.  Os
valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos
dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são
registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

e) Estoques

Compreendem as mercadorias para revenda (dentre elas,  os estoques
reguladores  da  União),  os  produtos  acabados  e  os  em  elaboração,  almoxarifado  e
adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou
produção/construção. 

O método  para  mensuração  e  avaliação  das  saídas  dos  estoques  é  o  custo
médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as
contas  para  ajustes  para  perdas  ou  para  redução  ao  valor  de  mercado,  quando  o  valor
registrado estiver superior ao valor de mercado. 

f) Ativo realizável a longo prazo 



Compreendem os direitos a receber a longo prazo principalmente com:
créditos  tributários;  créditos  não  tributários;  dívida  ativa;  empréstimos  e  financiamentos
concedidos; investimentos temporários; e estoques. Os valores são avaliados e mensurados
pelo  valor  original  e,  quando  aplicável,  são  acrescidos  das  atualizações  e  correções
monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas operações. 

g) Imobilizado 

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido
inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento
inicial,  ficam sujeitos  à  depreciação,  amortização  ou  exaustão  (quando  tiverem vida  útil
definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. 

Os  gastos  posteriores  à  aquisição,  construção  ou  produção  são
incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e
sejam  capazes  de  gerar  benefícios  econômicos  futuros.  Se  os  gastos  não  gerarem  tais
benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do
período. 

h) Intangível 

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados
à manutenção da atividade pública ou exercidos  com essa finalidade,  são mensurados ou
avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva
conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado
de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao
valor recuperável (impairment). 

i) Depreciação, amortização ou exaustão de bens imóveis não cadastrados no
SPIUnet e bens móveis

 A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o
custo  do  ativo  imobilizado,  compreendendo tanto  os  custos  diretos  como os  indiretos.  O
método de cálculo dos encargos de depreciação é aplicável a toda a Administração Pública
direta, autárquica e fundacional para os bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet e
para os bens móveis é o das quotas constantes. 

Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastrados no
SPIUnet e a dos bens móveis deve ser iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data
da colocação do bem em utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da
depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo
da depreciação em fração menor do que um mês. 

j) Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet 

O valor depreciado dos bens imóveis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais é apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre
o valor depreciável da acessão, utilizando-se, para tanto, o Método da Parábola de Kuentzle, e
a depreciação será iniciada no mesmo dia em que o bem for colocado em condições de uso. 

A vida útil será definida com base no laudo de avaliação específica ou,
na sua ausência, por parâmetros predefinidos pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU)
segundo a natureza e as características dos bens imóveis.  Nos casos de bens reavaliados,
independentemente do fundamento, a depreciação acumulada deve ser zerada e reiniciada a
partir do novo valor. 



k) Passivos circulantes e não circulantes 

As obrigações da União são evidenciadas por valores conhecidos ou
calculáveis,  acrescidos,  quando  aplicável,  dos  correspondentes  encargos  das  variações
monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. 

Com exceção do resultado diferido (presente somente no passivo não
circulante),  os  passivos  circulante  e  não  circulante  apresentam  a  seguinte  divisão:  (i)
obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e  assistenciais;  (ii)  empréstimos e  financiamentos;
(iii) fornecedores e contas a pagar; (iv) obrigações fiscais; (v) obrigações de repartições a
outros entes; (vi) provisões; e (vii) demais obrigações. 

 l) Apuração do resultado 

No modelo  de  contabilidade  aplicada  ao  setor  público,  é  possível  a
apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro. 

A  apuração  do  resultado  patrimonial  implica  a  confrontação  das
variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). 

As  VPA  são  reconhecidas  quando  for  provável  que  benefícios
econômicos fluirão para União e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-
se  a  lógica  do  regime  de  competência.  A exceção  se  refere  às  receitas  tributárias  e  às
transferências  recebidas,  que  seguem a  lógica  do  regime de  caixa,  o  que é  permitido  de
acordo com o modelo PCASP. 

As  VPD  são  reconhecidas  quando  for  provável  que  ocorrerá
decréscimos nos benefícios econômicos para a União, implicando em saída de recursos ou em
redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A
exceção se refere às despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências
concedidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o
modelo PCASP. 

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e
VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido
para conta de Superavit/Deficit do Exercício. 

O  detalhamento  do  confronto  entre  VPA e  VPD  é  apresentado  na
Demonstração das Variações Patrimoniais. 

Resultado orçamentário 

O regime orçamentário da União segue o descrito no art. 35 da Lei nº
4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as
despesas nele legalmente empenhadas. O resultado orçamentário representa o confronto entre
as  receitas  orçamentárias  realizadas  e  as  despesas  orçamentárias  empenhadas.  O
superavit/deficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. 

Resultado financeiro 

O  resultado  financeiro  representa  o  confronto  entre  ingressos  e
dispêndios,  orçamentários  e  extraorçamentários,  que  ocorreram  durante  o  exercício  e
alteraram as disponibilidades da União. 

No Balanço Financeiro, é possível identificar a apuração do resultado
financeiro. Em função das particularidades da União, pela observância do princípio de caixa
único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de
Caixa. 



Nota 01 – Ativo não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis

Ainda não foi realizada a reavaliação dos bens móveis adquiridos antes do exercício
2010, como também não está sendo realizada a depreciação e amortização de todos os bens
móveis, devido a inexistência de conclusão do levantamento patrimonial para inserção no
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC, módulo Patrimônio.

Nota 02 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar - CP 

O IFAL possui o valor de R$ 3.432.574,23 (três milhões quatrocentos e trinta e dois
mil e quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) correspondentes a folha de
pagamento complementar que será paga em janeiro de 2018.

Nota 03 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - CP

O IFAL possui o valor de R$ 807.311,54  (oitocentos e sete mil trezentos e onze reais
e cinquenta e quatro centavos), correspondendo a aproximadamente 59,22% a menos que o
valor devido a fornecedores nacionais que em dezembro de 2016.

Vale a pena ressaltar que a Reitoria e o campus Satuba possuem o maior valor devido,
respectivamente de R$ 412.786,91 (quatrocentos e doze mil e setecentos e oitenta e e seis
reais e noventa e um centavos) e R$ 149.411,33 (cento e quarenta e nove mil e quatrocentos e
onze reais e trinta e três centavos), correspondendo a aproximadamente 51,13% e 18,51% do
valor total devido, conforme tabela abaixo.

Unidade Gestora Fornecedores AV (%)

152801 INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 45.500,00 5,64%

152802 INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 45.302,62 5,61%

152803 INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 55.481,86 6,87%

152804 INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 12.681,44 1,57%

152805 INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 65.034,66 8,06%

158147 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 412.786,91 51,13%

158380 INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 6.500,00 0,81%

158381 INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 10.959,33 1,36%

158382 INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 149.411,33 18,51%

158383 INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 3.653,39 0,45%

TOTAL 807.311,54 100%

Fonte: Tesouro Gerencial.



Na tabela apresentada a  seguir  relacionamos os fornecedores com os valores mais
significativos em aberto, na data base de 31 de dezembro de 2017:

Unidade Gestora Fornecedor Valor

Reitoria Cony Engenharia Ltda R$ 83.549,78

Reitoria
Sig Software & Consultoria em Tecnologia da 
Informação

R$ 68.521,00

Reitoria
Reitoria (ref.a bolsas a colaboradores Programa 
Mulheres Mil)

R$ 66.786,00

Campus Satuba Food Alimentação Eirelli - ME R$ 55.978,62

Campus Satuba Tigre -Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda R$ 43.831,70

Fonte: Tesouro Gerencial

Nota 04 – Demais Obrigações - CP

O IFAL possui o valor de R$ 822.731,88 (oitocentos e vinte e dois mil e setecentos e
trinta e um reais e oitenta e oito centavos), correspondendo a aproximadamente 40% a mais
que o valor devido em dezembro de 2016.

Vale a pena ressaltar que do valor acima, R$ 421.571,44 (quatrocentos e vinte e um
mil e quinhentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) corresponde a PSS sobre a
folha de pagamento complementar dos servidores e R$ 215.952,00 (duzentos e quine mil e
novecentos e cinquenta e dois reais) corresponde a bolsas de assistência, auxílio-alimentação,
bolsas de pesquisa, monitoria, bolsa de extensão, bolsa para os alunos do PRONATEC, etc,
para os alunos que estudam no Instituto Federal de Alagoas.

Nota 05 –  Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

No ano de 2016 o IFAL possuía um Convênio firmado com a PETROBRAS, devido
ao término da vigência o valor este que estava aplicado (principal e juros sobre aplicação) foi
devolvido à PETROBRAS no montante de R$ 2.402.573,25 (dois milhões quatrocentos e dois
mil e quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), o que explica a redução da
remuneração com aplicação financeira do exercício de 2016 para o exercício de 2017.
 

Nota 06 –  Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

A redução de aproximadamente 73% de receita própria do exercício de 2016 para o
exercício de 2017 justifica-se devido a receita com a realização do concurso público para
provimento de cargos de técnicos e professores do IFAL realizado em 2016.

Nota 07 –  Receitas Correntes

Houve a  devolução  de  receita  à  PETROBRAS de  R$ 2.402.573,25 (dois  milhões
quatrocentos e dois mil e quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), devido ao
término da vigência do convênio firmado entre o IFAL e a PETROBRAS. 



Nota 08 –  Outras Receitas Correntes

O valor arrecadado R$ 139.255,43 (cento e trinta e nove mil e duzentos e cinquenta e
cinco reais e quarenta e três centavos) excedeu o valor previsto R$ 3.187,00 (três mil cento e
oitenta e sete reais) de acordo com a composição abaixo:

Outras Receitas Correntes Valor Arrecadado
Multas Administrativas, Contratuais e 
Judiciais

R$ 19.946,88

Indenização, restituições e Ressarcimentos R$ 119.308,55
Fonte: Tesouro Gerencial.

O valor  arrecadado referente  a  Indenização,  Restituição  e  Ressarcimentos  trata  de
recuperação de despesas de exercícios anteriores.devolvidos a Secretaria do Tesouro Nacional
– STN.

Nota 09 – Execução Orçamentária de Restos a Pagar

O IFAL iniciou o exercício de 2017 com o total de empenhos inscritos em restos a
pagar não processados no valor total de R$ 47.288.638,02 (quarenta e sete milhões duzentos e
oitenta e oito mil e seiscentos e trinta e oito reais e dois centavos), conforme demonstrado no
quadro abaixo.

Tendo  sido  ao  longo  do  exercício,  os  empenhos  inscritos  em restos  a  pagar  não
processados,  liquidados,  pagos,  analisados  e  possivelmente  cancelados,  conforme  quadro
abaixo.

Grupo Despesa RESTOS A PA-
GAR NAO PRO-
CESSADOS INS-

CRITOS

RESTOS A PA-
GAR NAO PRO-

CESSADOS
REINSCRITOS

RESTOS A PA-
GAR NAO PRO-

CESSADOS CAN-
CELADOS

RESTOS A PA-
GAR NAO PRO-
CESSADOS LI-

QUIDADOS

RESTOS A PA-
GAR NAO PRO-
CES. LIQUIDA-
DOS A PAGAR

RESTOS A PA-
GAR NAO PRO-
CESSADOS PA-

GOS

INVESTIMENTOS 14.712.011,63 4.037.447,67 1.538.663,50 13.024.317,63 32.916,12 12.991.401,51

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES

17.016.000,75 10.532.349,10 3.532.599,03 13.418.764,64 58.751,06 13.360.013,58

PESSOAL E ENCAR-
GOS SOCIAIS

710.736,53 280.092,34 989.909,49 919,38 0,00 919,38

Total 32.438.748,91 14.849.889,11 6.061.172,02 26.444.001,65 91.667,18 26.352.334,47

Grupo Despesa 

INVESTIMENTOS 14.712.011,63 4.037.447,67

17.016.000,75 10.532.349,10

710.736,53 280.092,34

Total 32.438.748,91 14.849.889,11

Fonte: Tesouro Gerencial

RESTOS A 
PAGAR NAO 

PROCESSADOS 
INSCRITOS

RESTOS A 
PAGAR NAO 

PROCESSADOS 
REINSCRITOS

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES

PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS



Fonte: Tesouro Gerencial.

Para o exercício de 2018 os empenhos inscritos em restos a pagar não processados,
possuem a seguinte composição:

rupo Despesa RESTOS A PA-
GAR NAO PRO-
CESSADOS INS-

CRITOS

RESTOS A PAGAR
NAO PROCESSA-
DOS REINSCRI-

TOS

INVESTIMENTOS 5.225.532,95 4.186.478,17

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES

11.988.550,10 10.596.986,18

Subtotal 17.214.083,05 14.783.464,35

TOTAL 31.997.547,40

Fonte: Tesouro Gerencial.

Onde os restos a  pagar  não processados inscritos  trata  dos empenhos referente ao
exercício 2017 e os restos a pagara não processados reinscritos de empenhos referentes a
exercícios anteriores a 2017.

Os empenhos inscritos em restos a pagar no grupo de despesa investimentos, trata dos
valores empenhados para a construção dos campi e se encontram em execução. 

Quanto  aos  demais  estão  sendo  analisados  em  conjunto  com  todas  as  unidades
pertencentes ao IFAL, para tomada de decisão quanto a execução ou anulação dos saldos.

Nota 10 – Ajuste de Exercícios Anteriores 

Após registro do imóvel do campus Murici  no Sistema de Patrimônio da União o
Instituto Federal de Alagoas – IFAL (Órgão 26402) detectou que existia valor registrado em
duplicidade,  na conta de obras em andamento e na conta de bens imóveis registrados no
SPIUNET, diante disso foi realizada a baixa do que se encontrava em duplicidade na conta de
obras em andamento com a conta de ajuste de exercícios anteriores.



9.  CONFORMIDADE  DA  GESTÃO  E  DEMANDAS  DE  ÓRGÃOS  DE
CONTROLE

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Referente a este item, o Instituto Federal de Alagoas (IFAL) trata da conformidade das
demandas que são publicadas no D.O.U, mediante decisões constantes em acórdãos do órgão
de controle externo (TCU), como também, através de correspondência oficial, por meio de
ofícios ao Gestor. São recepcionadas através do protocolo eletrônico.

Quanto ao controle, as demandas são encaminhas para a Auditoria Interna para fazer o
cadastro em arquivo de acompanhamento eletrônico. A AUDINT faz análise das demandas, as
quais são separadas por itens de acordo com a competência de cada setor, e também são
encaminhadas  (distribuídas)  através  de  memorando  eletrônico  (anexo)  para  cada  Pró-
reitoria/Diretoria  e ou Departamento do Instituto.  Também é comum utilizarmos o e-mail
eletrônico  para  fazer  os  encaminhamentos.  A Auditoria  Interna  realiza  ou  é  convocada a
participar  de  reuniões  para  demandar  orientações,  esclarecimentos  e  ou  informações  que
deem suporte aos gestores na busca de soluções do problema. Segue a relação das demandas
provenientes do Órgão de Controle Externo – TCU:



Ofício Acórdão Processo Data Recomendação/Determinação Situação

 0470/2017-
TCU/Secex

 6476/2017-
SEGUNDA
CÂMARA 

026.926/2016-4 31/07/2017 1.8.  Dar  ciência  ao  Instituto  Federal  de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Alagoas–
IFAL,  com fundamento no art. 7º da Resolução
TCU  265/2014,  sobre  as  seguintes
impropriedades: 

1.8.1. a ausência da inserção de informações no
Relatório  de  Gestão,  conforme  verificado  pelo
Controle  Interno  no  item  4.1.1.1  do  Relatório
Anual de Auditoria de Contas do IFAL, exercício
de 2015, constitui afronta ao disposto na Portaria
TCU 321/2015 e na DN/TCU 147/2015;

1.8.2.  a  autorização  administrativa  para  que
servidores  reduzam a  jornada  de  trabalho  para
seis horas diárias (trinta semanais), sem atender
cumulativamente aos requisitos estabelecidos na
legislação  (a.  os  serviços  exijam  atividades
contínuas;  b.  o  regime  de  trabalho  ocorra  por
meio de turnos ou escalas; c.  haja atividade de
atendimento ao público – externo - ou trabalho
no período noturno).

Foi publicada a Portaria nº 1478/GR,
de  21  de  julho  de  2016,  a  qual
Regulamenta  a  solicitação  da
flexibilização de jornada de trabalho
dos  servidores  técnico-
administrativos  em  educação  do
Instituto  Federal  de  Alagoas  e  dá
outras  providências.  Posteriormente
foi publicada a Portaria nº 1491/GR,
de 14 de julho de 2017, a qual define
os ambientes com jornada de trabalho
flexibilizada  no  âmbito  do  Instituto
Federal de Alagoas.

Atualmente está em vigor a Portaria
1805/GR, de 16 de agosto de 2017, a
qual  definiu  os  ambientes  com
jornada flexibilizada no Ifal.

3080/2017
SEGUNDA
CÂMARA

029.567/2010-6 04/04/2017 9.3.  determinar ao Instituto Federal de Alagoas
que: 

9.3.1. comunique aos interessados a deliberação
deste  Tribunal  e  os  alerte  de  que  o  efeito
suspensivo proveniente de eventual interposição
de  recursos  junto  ao  TCU  não  os  eximirá  da
devolução dos valores  indevidamente recebidos
após a notificação, em caso de não provimento
dos apelos, na hipótese de a decisão do processo
0102500-40.1990.5.19.0003  lhes  for
desfavorável;

Houve  manifestação  do  Gestor,
estando  a  depender  de  trânsito  em
julgado de decisão judicial.

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=02956720106
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=02692620164


9.3.2.  no prazo de 30 (trinta) dias,  a contar  da
ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal,
por  cópia,  comprovantes  das  datas  em  que  os
interessados  tomaram  conhecimento  desta
deliberação;

9.3.3.  acompanhe  o  deslinde  do  processo
0102500-40.1990.5.19.0003,  que  tramita  na  3ª
Vara  do  Trabalho  de  Maceió,  e,  em  caso  de
desfecho desfavorável aos interessados:

9.3.3.1.  cesse,  no prazo de 15 (quinze)  dias,  o
pagamento da vantagem relativa à URP, sob pena
de  responsabilidade  solidária  da  autoridade
administrativa omissa;

9.3.3.2. cadastre novos atos de aposentadoria dos
interessados  livres  da  irregularidade  apontada
nos  autos  e  submeta-os  à  apreciação  deste
Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência da desconstituição da decisão judicial.

9.4.  determinar  à  Secretaria  de  Fiscalização de
Pessoal  que  encaminhe  ao  Departamento  de
Assuntos  Extrajudiciais  da  Advocacia-Geral  da
União  as  informações  necessárias  ao
acompanhamento  do  processo  0102500-
40.1990.5.19.0003,  com  ciência  à  Conjur,  nos
termos  da  Questão  de  Ordem  aprovada  pelo
Plenário do TCU em 8/6/2011.

Acórdão1724/
2017-

Primeira
Câmara 

019.236/2012-3 21/03/2017 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de
pensão instituído por Jackson Abelardo Gouvea
da  Rocha  (035.977.254-49)  em  favor  de  Elba
Bittencourt  da  Rocha  (042.012.054-87),  nos
termos dos  arts.  71,  inciso III,  da  Constituição
Federal,  1º,  inciso  V,  e  39,  inciso  II,  da  Lei
8.443/1992 e 260, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União (TCU);

Houve  manifestação  do  Gestor,
estando a depender de finalização de
transição  para  o  novo  sistema
SIGEPE  para  exclusão  da  ação
judicial cadastrada no antigo SICAJ.

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=01923620123


9.2.  dispensar  a  devolução  dos  valores
indevidamente  recebidos  até  a  data  da  ciência
pelo  Instituto  Federal  de  Alagoas,  do  presente
acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula
da Jurisprudência do TCU;

9.3. determinar ao Instituto Federal de Alagoas -
IFAL,IFAL, com base no art.  45 da Lei  8.443/1992,
que:

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do
ato  impugnado,  em  especial  os  referentes  às
parcelas  judiciais  provenientes  de  planos
econômicos percebidos nos proventos da pensão
em  epígrafe,  haja  vista  já  integradas  aos
proventos ordinários do instituidor de pensão por
força  das  subsequentes  reestruturações  de
carreira  a  que  ele  pertencia  e  em  razão  da
inexistência  de  decisão  judicial  que  resguarde
sua manutenção;

9.3.2.  comunique  ao  TCU,  no  prazo  de  15
(quinze)  dias,  as  providências  adotadas,  nos
termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno
do TCU, 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007
e  15,  caput,  da  Instrução  Normativa-TCU
55/2007;

9.3.3.  emita  novo  ato,  livre  da  irregularidade
indicada  no  subitem  9.3.1.,  submetendo-o  ao
TCU pelo Sistema de Apreciação e Registro de
Atos de Admissão e Concessões (Sisac) no prazo
de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do
Regimento  Interno  do  TCU  e  15,  §  1º,  da
Instrução Normativa – TCU 55/2007;

9.3.4.  comunique  à  interessada  o  teor  desta
decisão,  alertando-a de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos
não a exime da devolução dos valores percebidos



indevidamente  após  a  respectiva  notificação,
caso o recurso não seja provido;

9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ciência  desta  decisão,  envie  a  este  Tribunal
documentos  comprobatórios  de  que  a
interessada, cujo ato foi impugnado, está ciente
do julgamento deste Tribunal;

Ofício
Circular

29/2016/Gab
/Setec-MEC
ref. Ofício
0242/2016-
TCU/Secex
Educação

Acórdão
 1006/2016 -

Plenário

TC
024.329/2015-0

27/10/2016 9.3.  determinar  às  auditorias  internas  dos
Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia, com fundamento no art. 9º, § 1º, da
Lei 12.513/2011, c/c  os arts.  12 e 14,  § 4º,  da
Resolução-FNDE 4/2012, que incluam nos seus
planos  anuais  de  auditoria  interna  ações  de
controle  com  vistas  a  identificar  e  corrigir
situações  de  sobreposição  de  carga  horária  de
servidores que atuam no Pronatec, e, informe nos
respectivos  relatórios  de  gestão  anuais  os
resultados apurados e providências adotadas; 

Foi  realizada  ação  de  auditoria
interna  no  Pronatec  em  2017  e
constituído  no  Relatório  14/2017-
AUDINT  tendo  por  objetivo
verificar  a  suposta  existência  de
sobreposição  de  carga  horária  dos
servidores

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=556122
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=556122
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=556122
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=556122
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=556122
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=556122
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=556122
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=556122
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=556122


Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU

Processo Acórdão Item
Comunicação

expedida
Data da ciência

029.567/2010-6 

ACÓRDÃO
3080/2017 -
SEGUNDA
CÂMARA

9.3

Relatório 201601460-
CGU/AL

2016

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Descrição da determinação/recomendação

9.3. determinar ao Instituto Federal de Alagoas que: 

9.3.1. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo
proveniente de eventual interposição de recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos
valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos, na
hipótese de a decisão do processo 0102500-40.1990.5.19.0003 lhes for desfavorável;

9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por
cópia, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento desta deliberação;

9.3.3. acompanhe o deslinde do processo 0102500-40.1990.5.19.0003, que tramita na 3ª Vara do
Trabalho de Maceió, e, em caso de desfecho desfavorável aos interessados:

9.3.3.1. cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da vantagem relativa à URP, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;

9.3.3.2. cadastre novos atos de aposentadoria dos interessados livres da irregularidade apontada nos
autos e submeta-os à apreciação deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da
desconstituição da decisão judicial.

9.4.  determinar  à  Secretaria  de  Fiscalização  de  Pessoal  que  encaminhe  ao  Departamento  de
Assuntos  Extrajudiciais  da  Advocacia-Geral  da  União  as  informações  necessárias  ao
acompanhamento do processo 0102500-40.1990.5.19.0003, com ciência à Conjur, nos termos da
Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011.

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Sobre  o  acórdão  3080/2017,  informamos  que  as  disposições  do  referido  acórdão  não  foram
cumpridas em virtude da existência de processo judicial nº 0102500-40.1990.5.19.003, que tramita
na 3ª Vara do Trabalho de Maceió. Os interessados já foram notificados do teor do Acórdão por
meio do Processo nº 23041.019458/2017-16, e esta coordenação está acompanhando o deslinde do
processo judicial, para, no caso de desfecho desfavorável, proceder a exclusão da vantagem relativa
à URP, o cadastro de novo ato SISAC e os procedimentos de reposição ao erário dos valores pagos
indevidamente.  Tais  medidas  adotadas  foram  informadas  ao  TCU  por  meio  do  Ofício  nº
475/2017/DGP/IFAL.

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=02956720106


Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU

Processo Acórdão Item
Comunicação

expedida
Data da ciência

 019.236/2012-3

ACÓRDÃO
1724/2017 -
SEGUNDA
CÂMARA

9.1. Acórdão 1724/2017 2017

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Descrição da determinação/recomendação

9.3. determinar ao Instituto Federal de Alagoas que: 

9.3.1. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo
proveniente de eventual interposição de recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos
valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos, na
hipótese de a decisão do processo 0102500-40.1990.5.19.0003 lhes for desfavorável;

9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por
cópia, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento desta deliberação;

9.3.3. acompanhe o deslinde do processo 0102500-40.1990.5.19.0003, que tramita na 3ª Vara do
Trabalho de Maceió, e, em caso de desfecho desfavorável aos interessados:

9.3.3.1. cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da vantagem relativa à URP, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;

9.3.3.2. cadastre novos atos de aposentadoria dos interessados livres da irregularidade apontada nos
autos e submeta-os à apreciação deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da
desconstituição da decisão judicial.

9.4.  determinar  à  Secretaria  de  Fiscalização  de  Pessoal  que  encaminhe  ao  Departamento  de
Assuntos  Extrajudiciais  da  Advocacia-Geral  da  União  as  informações  necessárias  ao
acompanhamento do processo 0102500-40.1990.5.19.0003, com ciência à Conjur, nos termos da
Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011.

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas

Por meio dos Ofícios 408/2017/DGP/IFAL e 744/2017/DGP/IFAL, foi informado ao TCU que o
disposto no Acórdão 1724/2017 – 2ª Câmara ainda está fase de cumprimento, tendo, dessa forma,
não sido cumprido pelos motivos seguintes:

- O procedimento para exclusão de beneficiário de ação judicial foi alterado de forma que, no novo
sistema SIGEPE, é necessário recadastrar a ação para qualquer alteração, conforme disposto na
Portaria Normativa nº 02/2017. Dessa forma, o Departamento de Administração e Pagamento de
Pessoal  (DAPP),  responsável  pela  gestão  das  ações  judiciais,  estão  encontrando  diversas
dificuldades para a operacionalização da demanda, retardando o cumprimento da determinação do
TCU. Então, a exclusão da rubrica de decisão judicial referente à RT nº 1025/90, cadastrada no
SICAJ sob nº 6594 ainda não foi excluída da base de remuneração do servidor instituidor de pensão,
tendo em vista que, para tal exclusão, é necessária a transição para o novo SIGEPE, que ainda não

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=584785
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=01923620123


foi realizada de forma completa.

- Além dos fatos acima descritos, também contribuíram para o não cumprimento da demanda o
quantitativo de beneficiados com ações judiciais a serem alteradas (cerca de duzentos); a mudança
na estrutura  administrativa  do órgão no sistema SIAPE e a  escassa  força  de trabalho que vêm
alongando tal procedimento, o qual deve ser concluído até a folha de MARÇO/2018.

9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

As informações abaixo constam no banco de dados da Auditoria Interna, sendo todas
as  manifestações  da  Gestão  digitalizadas  e  arquivadas  no  servidor  do  IFAL.  Essas
informações são atualizadas periodicamente pela Auditoria de acordo com as demandas do
Sistema Monitor CGU/AL, bem como das manifestações da Gestão.



Acompanhamento das Recomendações pela AUDINT/IFAL do Sistema Monitor CGU/AL

UG 158147 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA DE  TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Nº
Recomend

ação
Recomendação Andamento Data Limite para

Atendimento
Situação

01 6953
Inexistente

Prover  os  cálculos  dos  adicionais  pagos
indevidamente e ressarcir ao erário.

Encaminhado CGU 03/10/2016 17/05/2015 Monitorando

Reencaminhado CGU 24/03/2017 21/05/2017

Atendimento Parcial / Reiterar a DGP 23/08/2017

02 6954 Anexar  ao  processo  de  concessão  de  abono  de
permanência do servidor de vínculo 26402-0267264
nova  certidão  de  tempo  de  serviço  do  governo
estadual  ?  DF,  Fundação  Educacional  do  Distrito
(período 1977 a 1982), informando se o funcionário
era  professor  de  nível  fundamental,  médio  ou
superior. Se constatado que não era fundamental ou
médio,  providenciar  o  ressarcimento  dos  valores
pagos indevidamente.

Encaminhado CGU 03/10/2016 17/05/2015 Inexistente 
no Sistema

03 61134 Refazer  os  cálculos  do  valor  devido  ao  servidor
matrícula SIAPE 0047029 a título de vantagem do
art.  192 da Lei 8.112/90 e efetuar o ressarcimento
dos  valores  pagos  indevidamente,  conforme
estabelece o art. 46 da Lei 8.112/90.

Encaminhado CGU  03/10/2016 17/05/2015 Inexistente 
no SistemaReencaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017

04 61135 Efetuar o levantamento de todos os servidores que
receberam  auxílio-transporte  com  base  em
deslocamentos  interestaduais,  contrariando  a
orientação  do  Ministério  do  Planejamento,
quantificar  os  pagamentos  realizados  de  forma
indevida e proceder de acordo com o art. 46 da Lei
8.112/90  quanto  aos  valores  pagos  indevidamente
aos servidores.

Encaminhado CGU  03/10/2016 17/05/2015 Finalizado o 
Monitoramen
to

Reencaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017

Atendimento Parcial

Reencaminhado a DGP 29/03/2017 25/06/2017

Encaminhado a CGU 12/06/2017

05 61136 Reavaliar  os  adicionais  de Encaminhado  03/10/2016 CGU 17/05/2015 Inexistente 



Insalubridade/Periculosidade,  com  expedição  de
novo Laudo  Pericial,  observando  as  exigências  da
legislação  (Decreto  n°  97.458/89,  Orientação
Normativa Nº 02 de 19/02/2010 do MPOG e suas
atualizações).

no SistemaReencaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017

Atendimento Parcial

Reencaminhado a DGP 29/03/2017 25/06/2017

Atendimento Parcial / Reiterar a DGP 25/06/2017

Reencaminhado a DGP 23/08/2017

06 61137 Providenciar,  com  a  maior  brevidade  possível,  a
redistribuição das atividades dos servidores para que
não desempenhem funções diversas daquelas para as
quais foram contratados.

Encaminhado CGU  03/10/2016 17/05/2015

Reencaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017 Inexistente 
no SistemaOutros

Reencaminhado a DGP 29/03/2017 25/06/2017

Atendimento Parcial / Reiterar a DGP

Reencaminhado a DGP 23/08/2017

07 61335 O IFAL deve providenciar a regularização imediata
dos  empenhos  anteriores  a  2010,  citados  no  fato,
bem  como  outros  que  se  encontrem  na  mesma
situação,  cuja  inscrição  em  RP tenha  se  dado  de
forma indevida.

Encaminhado DCF
03/10/2016

17/05/2015 Inexistente 
no Sistema

Reencaminhado DCF
23/03/2017

21/05/2017

Encaminhado CGU
14/08/2017

08 141817 Recomendamos que o gestor da Unidade envide 
esforços no sentido de fazer gerência junto aos 
setores do IFAL para que estes atendam 
tempestivamente às recomendações da Auditoria 
Interna.

Encaminhado  CGU  03/10/2016 18/08/2015 Inexistente 
no SistemaReencaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017

09 141818
Consolidaç
ão da 
recomendaç
ão
165698

Estabelecer  em  normativo  a  definição  das
áreas/setores que poderão ter a redução da jornada
de trabalho,  sempre  com respaldo de fundamentos
técnicos e objetivos e com a descrição aprofundada
das  situações  de  trabalho  experimentada  pelos
diversos setores da instituição, tendo em vista o que
prever o Decreto 1.590/1995, em seu art. 3º, caput e
§§ 1º e 2º, ao dispor que a redução de jornada de
trabalho só pode ser autorizada se, cumulativamente,

Encaminhado CGU
03/10/2016

27/09/2016 Atendido

Reencaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017



foram  atendidos  os  seguintes  critérios:  a)  Os
serviços exijam atividades contínuas; b) O regime de
trabalho  ocorra  por  meio  de  turnos  ou  escalas;  c)
Haja atividade de atendimento ao público (externo)
ou trabalho no período noturno, compreendido este
último como aquele que ultrapassar às vinte e uma
horas.

10 141819
Consolidaç
ão da 
recomendaç
ão
165699

Que  a  redução  de  jornada  só  seja  concedida  aos
servidores  que  atuem  nas  áreas  definidas  no
normativo  e  que  atendam  efetivamente  o  público
externo.  Atentar  também  para  os  servidores
ocupantes  de  cargo  em  comissão  ou  função  de
confiança,  que  se  submetem  a  regime  de  integral
dedicação ao serviço, que a princípio não podem ter
redução de horário, como previsto no § 1º, do Art.
19, da Lei 8.112/1990.

Encaminhado CGU
03/10/2016

27/09/2016 Monitorando

Reencaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017

11 141820
Consolidaç
ão da 
recomendaç
ão
165700

Implantar  controle  de  frequência  por  meio  de
sistema  eletrônico  (na  estação  de  trabalho  ou
biométrico) para todos os Campus e Reitoria, tendo
em  vista  as  fragilidades  do  sistema  manual  de
controle de frequência utilizado atualmente.

Encaminhado CGU
03/10/2016

27/09/2016 Monitorando

Reencaminhado CGU 24/03/2017 21/05/2017

12 158564 Visando  evitar  a  subutilização  e  obsolescência  do
equipamento, recomenda-se ao IFAL que elabore um
plano  de  uso  sistemático  para  o  telescópio,  com
ações de incentivo para a comunidade, professores e
alunos  da  escola,  visando  ao  cumprimento  dos
objetivos  do  Projeto  “Astronomia  ao  Alcance  de
Todos”,  observadas  as restrições peculiares ao uso
do equipamento,

Encaminhado CGU
18/10/2016

09/10/2016 Monitorando

Reencaminhado CGU 24/03/2017 21/05/2017

13 158565 Recomenda-se ao IFAL adotar medidas no sentido 
de apurar a responsabilidade de quem deu causa ao 
prejuízo ao erário, na ordem de R$ 3.180,00.

Encaminhado  PROAD 23/03/2017 21/05/2017 Monitorando



14 158566 Recomenda-se ao IFAL adotar  medidas no sentido
de  proceder  o  devido  ressarcimento  ao  erário  do
montante de R$ 3.180,00.

Encaminhado  PROAD 23/03/2017 21/05/2017 Monitorando

15 160766 Elaborar  norma  interna  definindo  critérios  e
pontuação  padronizados  que  devem  constar  em
todos os editais para seleção de candidatos à bolsa
formação  para  ministrar  aulas  ou  atuar  na  equipe
sistêmica  do  Pronatec/Ifal.  Estabelecer  pontuações
máximas  para  os  critérios  adicionais,  que  podem
variar  de  acordo  com  o  cargo  e  o  programa
específico, de modo que a soma dos pontos obtidos
nos critérios  adicionais  não ultrapasse a  soma dos
pontos relativos aos critérios padronizados.

Encaminhado a Coord. Pronatec 
13/10/2016)

01/07/2016 Monitorando

Reencaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado CGU  09/06/2017

Nº
Recomend

ação
Recomendação Andamento Data Limite para

Atendimento
Situação

16 160767 Para os cargos que foram preenchidos com base nos
processos  seletivos  relativos  aos  editais
mencionados no fato desta constatação, abrir novos
editais  de  seleção,  com  base  nos  critérios  e
pontuações estabelecidos na norma criada pelo Ifal.

Encaminhado a Coord. Pronatec 
13/10/2016)

01/07/2016 Monitorando

Reencaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU 30/05/2017

17 160768 Após o resultado final dos novos processos seletivos,
exonerar os colaboradores contratados com base nos
editais  mencionados  no  fato  desta  constatação,
substituindo-os  pelos  colaboradores  aprovados  nos
novos processos seletivos.

Encaminhado a Coord. Pronatec 
13/10/2016)

01/07/2016 Monitorando

Reencaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

Encaminhado a CGU 30/05/2017

21/05/2017

18 160769 Exonerar, do cargo de supervisor, o colaborador de
CPF ***.135.054-**,  visto  que  este  foi  designado
para o cargo sem prévia  participação em processo

Encaminhado a Coord. Pronatec 
13/10/2016)

01/07/2016 Monitorando

Reencaminhado a Coord. Pronatec 21/05/2017



seletivo. 27/03/2017)

Encaminhado a CGU 30/05/2017

19 160770 Para  os  colaboradores  que  continuam  figurando
como  tendo  recebido  ordem  bancária  sem
comprovação de terem participado do Pronatec/Ifal,
apresentar cópias dos editais e respectivos resultados
que embasaram sua contratação.

Encaminhado a Coord. Pronatec 
13/10/2016)

01/07/2016 Monitorando

Reencaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU 30/05/2017

Nº
Recomend

ação
Recomendação Andamento Data Limite para

Atendimento
Situação

20 160771 Para  aqueles  colaboradores  cuja  participação  no
Pronatec/Ifal  não  seja  comprovada,  providenciar  o
ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título
de bolsa formação.

Encaminhado a Coord. Pronatec 
13/10/2016)

01/07/2016 Monitorando

Reencaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU 30/05/2017

21 160772 Para  as  servidoras  de  CPF  ***.824.864-**,
***.644.574-** e  ***.896.294-**,  bem como para
os demais colaboradores designados pela Portaria nº
1313/GR,  de  13  de  agosto  de  2012,  que  ainda
estejam  atuando  no  Pronatec/Ifal  e  não
comprovarem  ter  se  submetido  a  um  processo
seletivo simplificado para essa atuação, providenciar
sua exoneração.

Encaminhado a Coord. Pronatec 
13/10/2016)

01/07/2016 Monitorando

Reencaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU 09/08/2017

22 160773 Garantir  que  todo  o  pessoal  contratado  pelo
Pronatec/Ifal esteja cadastrado no Sispronatec e que
a  Coordenação  Geral  tenha  acesso  à  listagem
completa desse pessoal contendo informações como:
o  número  edital  que  embasou  a  contratação;  a
pontuação  obtida  no  processo  seletivo;  a  data  de
ingresso; o cargo que ocupa no Pronatec; a lotação;
as disciplinas, dias e horários de aulas ministradas,
no caso de professores; os valores recebidos a título
de bolsa formação em cada exercício; a portaria de
designação,  no  caso  de  coordenadores;  e,  outras

Encaminhado CGU
06/10/2016

30/08/2016 Monitorando

Reencaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017



informações consideradas importantes para a gestão.

23 160774 Para  os  servidores  relacionados  no  Quadro  01,
instaurar procedimento com o intuito de apurar se o
servidor  exerce  de  fato,  ou  não,  a  gerência  ou
administração  de  sociedade  privada  e  se:  a)  essa
função prejudicou,  ou não,  a prestação integral  da
sua jornada de trabalho; b) essa situação enseja, ou
não,  conflito  de  interesses  público  e  privado;  c)  o
servidor já tomou as providências para regularizar a
situação  de  direito,  ou  seja,  se  providenciou  sua
exclusão  como  sócio  gerente,  administrador  ou
responsável  pela  respectiva  empresa,  visto  que  tal
situação é  vedada pelo art.  117,  inc.  X,  da Lei  nº
8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990,  estando  o
docente  passível  de  demissão,  nos  termos  do  art.
132, inc. XIII, da mesma Lei.

Encaminhado a DGP 13/10/2016) 01/07/2016 Monitorando

Encaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017

Encaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

Encaminhado a CGU 09/06/2017

24 160775 Solicitar dos servidores relacionados no Quadro 02 a
comprovação da  compatibilidade  de  horários  entre
suas  atividades  no  Ifal  e  suas  atividades  no(s)
outro(s)  vínculo(s)  ou a  comprovação de  terem se
desligado de um ou mais vínculos.

Encaminhado a DGP 13/10/2016) 01/07/2016 Monitorando

Encaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017

Encaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

Encaminhado CGU  23/08/2017

25 160776 Para os professores com dedicação exclusiva, 
relacionados no Quadro 03, que não conseguirem 
comprovar que não mantinham vínculo com outras 
instituições ou empresas durante o período em que 
recebiam a referida gratificação, abrir procedimento 
para apurar o período em que essa gratificação foi 
recebida indevidamente, calcular os valores pagos 
indevidamente e solicitar a devolução de tais valores
ao erário.

Encaminhado a DGP 13/10/2016) 01/07/2016 Monitorando

Encaminhado CGU  24/03/2017 21/05/2017

Encaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

Encaminhado a CGU 09/06/2017

26 160777 Padronizar, nos formulários de Termo de 
Compromisso, ou mesmo nas declarações de 
acumulação (ou não) de cargos públicos, a inserção 
de informações que deem ciência aos 
compromissários ou declarantes de que estes não 

Encaminhado DGP
03/11/2016

29/10/2016 Monitorando

Reencaminhado CGU  27/03/2017 21/05/2017



podem acumular cargos ou empregos públicos, a 
menos que estejam previstos nas exceções 
constitucionais; que acumulação, caso seja 
constitucional, deve respeitar a compatibilidade de 
horários, que deve ser comprovada; que é vedado ao 
servidor público ser administrador, gerente ou 
responsável por empresa privada; que ao docente em
regime de dedicação exclusiva é proibida a 
acumulação de outros vínculos, salvo nos casos 
previstos em lei ou decreto e mediante prévia 
autorização do colegiado superior do Instituto.

Nº
Recomend

ação
Recomendação Andamento Data Limite para

Atendimento
Situação

27 160778 Dotar o Sispronatec da capacidade de prover 
relatórios gerenciais consolidados, com o nível de 
detalhamento suficiente para o acompanhamento 
tempestivo da execução do Programa no Ifal, 
elaboração de estatísticas de execução e como 
auxiliar no diagnóstico de falhas e implantação de 
medidas corretivas durante a execução. Aperfeiçoar 
os mecanismos de segurança, com perfis de acesso 
distintos e validação das transações dentro do 
próprio sistema.

Encaminhado a Coord. Pronatec 
13/10/2016)

29/10/2016 Monitorando

Reencaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU 09/06/2017

28 161577 Concluir a elaboração dos projetos de combate a 
incêndio para todos Campi do IFAL, submetê-los ao 
Corpo de Bombeiros para a respectiva aprovação, 
bem como efetuar os ajustes necessários nos projetos
que já foram analisados pelos Bombeiros, de forma 
que todos os Campi do IFAL tenham seus projetos 
de Incêndio devidamente aprovados.

Encaminhado CGU
06/10/2016

29/09/2016 Monitorando

Reencaminhado CGU  27/03/2017 21/05/2017

29 161578 Aprimorar os controles internos administrativos na
área  de  gestão  de  contratos,  especialmente  os
relativos à manutenção predial e de aparelhos de ar
condicionado  de  forma  a  elidir  as  deficiências  na
infraestrutura dos Campi do IFAL descritas no fato,

Encaminhado
26/10/2016

19/09/2016 Monitorando

Reencaminhado CGU  27/03/2017 21/05/2017



notadamente quanto quanto às seguintes deficiências
apontadas no fato: fiação exposta e ar condicionado
avariado  da  sala  de  aula  de  monitoria  de  Língua
Portuguesa dos cursos técnicos de Açúcar e Álcool e
de Meio Ambiente do campus Penedo; metade das
lâmpadas queimadas e ar condicionado avariado na
sala de aula do 3° Ano do Curso técnico de Açúcar
do  campus  Penedo;  inadequação  da  rede  elétrica
para o condicionador de ar e inclinação de rampa de
acesso incorreta nos Laboratórios de Matemática e
de Física do campus Maceió; rachaduras na via de
acesso ao Laboratório de Informática I  do campus
Maceió; metade das lâmpadas queimadas, instalação
inapropriada  do  aparelho  de  ar  condicionado,
ausência de recuo mínimo da parede em relação ao
muro  externo  e  rachaduras  na  via  de  acesso  ao
Laboratório de Informática II do campus Maceió.

30 161579 Concluir a contratação de serviço de manutenção e 
de dispositivos contra incêndio iniciada no processo 
n° 23041.003740/2014-21, de forma a que todos os 
campi do IFAL tenham cobertura contratual desse 
serviço.

Encaminhado CGU
18/10/2016

29/09/2016 Monitorando

Reencaminhado CGU  27/03/2017 21/05/2017

31 161581 Efetuar o adequado registro de todos os bens 
imóveis do IFAL junto à Secretaria de Patrimônio da
União (SPU).

Encaminhado a DCF em 10/10/2016) 21/07/2016 Monitorando

Reencaminhado DCF
27/03/2017

21/05/2017

Encaminhado CGU
14/08/2017

Reencaminhado DCF
20/02/2018

32 161582 Atualizar os registros contábeis dos imóveis do IFAL
no ativo imobilizado (SIAFI)

Encaminhado a DCF em 10/10/2016) 21/07/2016 Monitorando

Reencaminhado DCF
27/03/2017

21/05/2017

Encaminhado CGU
14/08/2017



33 161580 Concluir a contratação de serviços de manutenção 
predial e de manutenção de condicionadores de ar.

Encaminhado a PROAD em 
29/03/2017)

21/07/2016 Monitorando

Pendente

34 165680 Efetivar  rotinas  internas  com  as  atribuições  e
responsabilidades  definidas  para  os  agentes
responsáveis  pelo  registro  dos  atos  de  pessoal  no
SISAC,  de  forma  que  as  concessões  sejam
cadastradas nos termos da IN-TCU n.º 55/2007.

Pendente 04/01/2017 Monitorando

Encaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

Encaminhado CGU
12/06/2017

35 165681/
165685

Convocar  os  servidores  elencados  na  constatação
para  apresentarem  documentos  que  comprovem  a
correção  ou  a  inexistência  das  acumulações
verificadas  e  em  caso  de  persistir  a  acumulação,
notificar  o  servidor,  por  intermédio  de  sua  chefia
imediata,  para  apresentar  opção  no  prazo
improrrogável  de  dez  dias,  contados  da  data  da
ciência  e,  na  hipótese  de  omissão,  adotar
procedimento  sumário  para  a  sua  apuração  e
regularização imediata, seguindo o disposto no art.
133 da Lei 8.112/90.

Pendente 04/04/2017 Monitorando

Encaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

Encaminhado a CGU nos dias 
05/06/ - 09/06 – 22/06 – 07/07 – 
18/08 – 30/08 de 2017

Encaminhado a CGU no dia 
15/02/2018

36 165682/
165684

Solicitar acesso ao sistema Rais, bem como a outros 
que permitam identificar tempestivamente os casos 
de acumulação ilegal.

Encaminhado a DGP  29/03/2017) 04/04/2017 Monitorando

Pendente 09/10/2017

Reencaminhado a DGP  em 
23/08/2017

09/10/2017

37 165683/
165686

Para  os  servidores  relacionados,  instaurar
procedimento com o intuito de apurar se o servidor
exerce de fato, ou não, a gerência ou administração
de sociedade privada e se: a) essa função prejudicou,
ou  não,  a  prestação  integral  da  sua  jornada  de
trabalho; b) essa situação enseja, ou não, conflito de
interesses público e privado; c) o servidor já tomou
as providências para regularizar a situação de direito,
ou seja,  se  providenciou sua  exclusão  como sócio
gerente,  administrador  ou  responsável  pela

Pendente 04/04/2017 Monitorando

Encaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

Encaminhado CGU
12/06/2017Andamento



respectiva empresa, visto que tal situação é vedada
pelo  art.  117,  inc.  X,  da  Lei  nº  8.112,  de  11  de
dezembro  de  1990,  estando  o  docente  passível  de
demissão,  nos  termos  do  art.  132,  inc.  XIII,  da
mesma Lei.

Nº
Recomend

ação
Recomendação Andamento Data Limite para

Atendimento
Situação

38 165684 Solicitar acesso ao sistema Rais, bem como a outros 
que permitam identificar tempestivamente os casos 
de acumulação ilegal.

Encaminhado a DGP 29/03/2017) 04/04/2017 Monitorando

Reencaminhado a DGP  em 
23/08/2017

39 165681/
165685

Convocar  os  servidores  elencados  na  constatação
para  apresentarem  documentos  que  comprovem  a
correção  ou  a  inexistência  das  acumulações
verificadas  e  em  caso  de  persistir  a  acumulação,
notificar  o  servidor,  por  intermédio  de  sua  chefia
imediata,  para  apresentar  opção  no  prazo
improrrogável  de  dez  dias,  contados  da  data  da
ciência  e,  na  hipótese  de  omissão,  adotar
procedimento  sumário  para  a  sua  apuração  e
regularização imediata, seguindo o disposto no art.
133 da Lei 8.112/90.

Pendente 04/04/2017 Monitorando

Encaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

Encaminhado CGU
12/06/2017

40 165683/
165686

Para  os  servidores  relacionados,  instaurar
procedimento com o intuito de apurar se o servidor
exerce de fato, ou não, a gerência ou administração
de sociedade privada e se: a) essa função prejudicou,
ou  não,  a  prestação  integral  da  sua  jornada  de
trabalho; b) essa situação enseja, ou não, conflito de
interesses público e privado; c) o servidor já tomou
as providências para regularizar a situação de direito,
ou seja,  se  providenciou sua  exclusão  como sócio
gerente,  administrador  ou  responsável  pela
respectiva empresa, visto que tal situação é vedada
pelo  art.  117,  inc.  X,  da  Lei  nº  8.112,  de  11  de
dezembro  de  1990,  estando  o  docente  passível  de
demissão,  nos  termos  do  art.  132,  inc.  XIII,  da

Pendente 04/04/2017 Monitorando

Encaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

Encaminhado CGU
12/06/2017



mesma Lei.

41 165687 Que  o  Ifal,  em  atenção  à  Portaria  CGU  nº
1.043/2007,  proceda  a  inclusão  de  todos  os
processos  administrativos  disciplinares  e
sindicâncias no Sistema CGU-PAD.

Pendente 04/04/2017 Monitorando

Encaminhado a Assessoria 23/3/2017) 21/05/2017

Reencaminhado a Assessoria em 
23/08/2017

42 165688 Adotar  rotinas  de  acompanhamento/monitoramento
das recomendações oriundas da Controladoria Geral
da  União,  principalmente,  com  uso  do  Sistema
Monitor.

Encaminhado a CGU em
29/03/2017 21/05/2017

Monitorando

Reencaminhado a CGU em
23/08/2017

43 165689 Elaborar  uma  política  institucional  de
acompanhamento  pedagógico  e  combate  à  evasão,
definindo,  no  mínimo:  a)  as  ações  de
acompanhamento  que  devem  ser  obrigatoriamente
executadas  por  todos  os  campi,  bem  como  sua
periodicidade  de  execução;  b)  as  ações  de
acompanhamento que devem ser executadas apenas
sob demanda e, portanto, podem variar de campus
para  campus;  c)  as  estratégias  para  implementar
essas ações,  detalhando inclusive a  necessidade de
alocação de recursos financeiros e humanos para sua
implementação.

Pendente 04/04/2017 Monitorando

Encaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

04/04/2017

Encaminhado a CGU em
30/05/2017

44 165690 Manter  contato  com  o  Instituto  Federal  do  Rio
Grande do Norte (IFRN), de modo a obter detalhes
sobre  o  processo  de  realização  da  Pesquisa  de
Acompanhamento de Egressos (PAE) conduzida por
aquele  Instituto,  que  servirão  de  subsídio  para  a
elaboração  do  processo  de  acompanhamento  de
egressos do Ifal.

Pendente 05/12/2016 Monitorando

Encaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU em
30/05/2017

45 165691 Formatar  o  processo  de  acompanhamento  de
egressos do Ifal, ou formalizar parceria com o IFRN
para  a  realização  da  PAE  com  os  egressos  de
Alagoas.

Pendente 04/01/2017 Monitorando

Encaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU em
30/05/2017



46 165692 Adotar procedimentos normatizados que disciplinem
a  revisão,  acompanhamento  e  tratamento  das
inconsistências  identificadas  no  âmbito  do
pagamento de pessoal.

Pendente 03/02/2017 Monitorando

Encaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU em
12/06/2017

47 165693 Providenciar o ressarcimento ao erário, observando
os princípios do contraditório e da ampla defesa, das
parcelas  de  dedicação  exclusiva  pagas
indevidamente aos docentes.

Encaminhado a DGP 29/03/2017)
Pendente

04/04/2017 Monitorando

Reencaminhado a DGP  em 
23/08/2017

48 165694 Mobilizar as equipes de gestores do Ifal para que, até
o dia 15 de dezembro de 2016, todos os indicadores
de  gestão  do  Ifal  estejam  revisados,  com  seus
respectivos  valores  calculados  para  o  exercício  de
2016 e para uma série histórica de, pelo menos, três
anos (2014, 2015 e 2016),  período abrangido pelo
atual Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
2014-2018,  além  de  devidamente  aprovados  pelo
Conselho Superior do Instituto.

Pendente 03/02/2017 Monitorando

Encaminhado a DPI 23/03/2017) 21/05/2017

49 165695 Treinar  as  equipes  de  gestores  para  o  uso  de
indicadores  e  a  utilização  do  GEPLANES  ou
qualquer outra ferramenta que venha a substitui-lo.

Encaminhado a DPI 23/03/2017)
Pendente

21/05/2017 Monitorando

50 165696 Manter  cadastro  atualizado  dos  alunos  do
Pronatec/Ifal  no  Sispronatec,  com pelo  menos  um
endereço válido de e-mail e um telefone de contato,
para que estes possam ser contatados pelo Instituto
em até seis meses após a conclusão dos respectivos
cursos, com vistas a obter, no mínimo, informações
sobre a inserção ou reinserção destes no mercado de
trabalho.

Encaminhado a DPI 23/03/2017)

Encaminhado a CGU em
30/05/2017

21/05/2017 Monitorando

51 165697 Adequar a estrutura da Pró-Reitoria de Extensão do
Ifal para realizar o acompanhamento de egressos do
Pronatec.

Pendente 03/02/2017 Monitorando

Encaminhado a Coord. Pronatec 
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU em



30/05/2017

52 165698
141818

Estabelecer  em  normativo  a  definição  das
áreas/setores que poderão ter a redução da jornada
de trabalho,  sempre  com respaldo de fundamentos
técnicos e objetivos e com a descrição aprofundada
das  situações  de  trabalho  experimentada  pelos
diversos setores da instituição, tendo em vista o que
prever o Decreto 1.590/1995, em seu art. 3º, caput e
§§ 1º e 2º, ao dispor que a redução de jornada de
trabalho só pode ser autorizada se, cumulativamente,
foram  atendidos  os  seguintes  critérios:  a)  Os
serviços exijam atividades contínuas; b) O regime de
trabalho  ocorra  por  meio  de  turnos  ou  escalas;  c)
Haja atividade de atendimento ao público (externo)
ou trabalho no período noturno, compreendido este
último como aquele que ultrapassar às vinte e uma
horas.

Pendente 04/04/2017 Inexistente 
no SistemaEncaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

09/10/2017

Encaminhado a CGU em
23/08/2017

53 165699
141819

Que  a  redução  de  jornada  só  seja  concedida  aos
servidores  que  atuem  nas  áreas  definidas  no
normativo  e  que  atendam  efetivamente  o  público
externo.  Atentar  também  para  os  servidores
ocupantes  de  cargo  em  comissão  ou  função  de
confiança,  que  se  submetem  a  regime  de  integral
dedicação ao serviço, que a princípio não podem ter
redução de horário, como previsto no § 1º, do Art.
19, da Lei 8.112/1990.

Pendente 04/04/2017 Inexistente 
no SistemaEncaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

09/10/2017

Encaminhado a CGU em
23/08/2017

54 165700
141820

Implantar  controle  de  frequência  por  meio  de
sistema  eletrônico  (na  estação  de  trabalho  ou
biométrico) para todos os Campus e Reitoria, tendo
em  vista  as  fragilidades  do  sistema  manual  de
controle de frequência utilizado atualmente.

Pendente 04/04/2017 Inexistente 
no SistemaEncaminhado a DGP 27/3/2017) 21/05/2017

09/10/2017
Encaminhado a CGU em
23/08/2017

UG 151617 REITORIA

Nº
Recomend

ação
Recomendação Situação Data Limite para

Atendimento
Situação



01 161796
Inexistente

À  reitoria  do  IFAL  que,  em  conjunto  com  as
direções-gerais dos campi e todas as pró-reitorias e
diretorias  necessárias  ou  interessadas,  promova
discussões  no  interior  da  comunidade  acadêmica
acerca da adoção de uma solução institucional para o
aperfeiçoamento da gestão das atividades de ensino,
pesquisa e extensão dos docentes, a ser aplicada em
todos os campi.

Encaminhado
24/10/2016

22/07/2016 Inexistente 
no Sistema

Encaminhado CGU  24/03/2017 22/05/2017

02 161797
Inexistente

Desenvolver e implementar, em todos os campi, um
sistema de informação para controle das atividades
dos  docentes  e  para  gerenciamento  do  nível  de
consecução  das  metas  institucionais,  sejam  as
pactuadas com o MEC ou as internas ao Instituto.

Encaminhado
24/10/2016

22/07/2016 Inexistente 
no Sistema

Encaminhado CGU  24/03/2017 22/05/2017

03 161798
Inexistente

Proceder a substituição da Resolução CS/IFAL no.
29/2010,  promovendo  uma  ampla  discussão  entre
todas as partes interessadas e submetendo à consulta
pública a minuta de novo normativo regulamentador
das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  no
âmbito do Instituto.

Encaminhado
20/10/2016

22/07/2016 Inexistente 
no Sistema

Encaminhado CGU  24/03/2017 22/05/2017

04 164132 Que  a  UJ  implemente  controles  internos
administrativos  que  garantam  o  preenchimento  de
todos  os  requisitos  legais  e  editalícios  antes  da
assinatura de contratos.

Encaminhado
13/10/2016

23/10/2016 Inexistente 
no Sistema

05 164133 Que a instituição anexe aos processos licitatórios de
obras  e  serviços  de  engenharia,  declaração
conclusiva  e  expressa  do  profissional  responsável
pela  elaboração da  planilha  orçamentária  quanto  à
compatibilidade  das  especificações,  quantitativos  e
custo  unitário  do  SINAPI  nacional,  com  as  do
projeto arquitetônico e complementares.

Encaminhado
18/10/2016

23/10/2016 Finalizado o 
Monitoramen
toEncaminhado CGU  24/03/2017 22/05/2017

06 164134 Que  o  IFAL  faça  constar  a  anotação  de
responsabilidade  técnica  pelas  planilhas
orçamentárias  do  projeto  que  integrar  o  edital  das
futuras licitações de obras e serviços de engenharia,
inclusive  de  suas  eventuais  alterações,  conforme

Encaminhado 18/10/2016 23/10/2016 Monitorando

Encaminhado CGU  24/03/2017 22/05/2017



preconiza o art. 10 do Decreto nº 7.983/2013.

07 164135 Que, no Contrato no 016/2013, o IFAL só efetue os 
pagamentos das medições dos serviços efetivamente 
realizados, após recálculo da planilha orçamentária, 
observando principalmente os quantitativos, custo 
unitário e especificações mencionados no campo 
fato.

Encaminhado
18/10/2016

23/10/2016 Monitorando

Encaminhado CGU  24/03/2017 22/05/2017

08 164136 Que a Procuradoria do IFAL padronize e insira nos
seus procedimentos internos a construção de parecer
desfavorável à publicação de edital em licitações nas
quais o engenheiro responsável não emita declaração
ou  emita  declaração  não  conclusiva  quanto  às
especificações de serviços e quantitativos da planilha
orçamentária.

Encaminhado
13/12/2016

23/10/2016 Monitorando

Encaminhado CGU  24/03/2017 22/05/2017

Em virtude do posicionamento exarado no Ofício N°
00030/2016DPCDI/PGF/AGU,  de  24/11/2016,
concluímos  pela  necessidade  de  revisar  a
recomendação,  conforme informando  no Ofício  nº
21992/2016/Regional/AL-CGU,  de  28/12/2016.  

Novo  Texto  da  Recomendação Que  o  IFAL
empreenda  esforços  junto  à  instância  da
Procuradoria  Federal  que  nele  atua,  para  que  se
institua  a  certificação  do  atendimento  às
determinações do Decreto nº 7.983/2013, quando da
análise da fase interna dos processos licitatórios, que
envolvam  contratação  de  obras  e  serviços  de
engenharia,  notadamente  no  que  diz  respeito  à
anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas
orçamentárias  do  projeto  que  integrar  o  edital  das
futuras licitações de obras e serviços de engenharia,
inclusive  de  suas  eventuais  alterações,  conforme
preconiza o art. 10 do citado Decreto.

Encaminhado CGU  24/03/2017 26/04/2017

Recusa a implementação não aceita

Encaminhado a PROAD em 
29/03/2017)



UG 153004 CEFET/AL

Nº
Recomend

ação
Recomendação Andamento Data Limite para

Atendimento
Situação

01 11974 Após  apurar  a  responsabilidade  funcional  do
servidor,  bem  como  o  ressarcimento  dos  valores
gastos irregularmente, encaminhar os resultados do
Processo  Administrativo  Disciplinar  a  esta  CGU-
Regional/AL.

Encaminhado CGU em 13/10/2016 31/03/14 Monitorando

Reencaminhado CGU em 24/03/2017 25/06/2017

Cadastrado em 21/06/2017 e 
Encaminhado a CGU em 16/08/2017

Recebido da CGU em 15/02/2018 e 
encaminhado à Reitoria c/c a 
Assessoria Executiva e PROAD em 
16/02/2018.

16/04/2018

02 11976 Após  a  realização do referido  inventário,  apurar  a
responsabilidade pelo desaparecimento dos bens que
porventura não forem localizados.

Encaminhado a PROAD 25/08/2016) 31/03/14 Monitorando

Reencaminhado a PROAD  em 
24/03/2017

22/05/2017

Cadastrado em 21/06/2017 e 
Encaminhado a CGU cópia do 
Memorando Eletrônico cobrando 
providências em 16/08/2017

14/05/2017
60 dias

Recebido da CGU em 15/06/2018 -   
Não  foi encaminhada à CGU 
qualquer providência adotada. 
Encaminhado à Reitoria c/c a 
Assessoria Executiva e PROAD em 
16/02/2018.

15/06/2018

03 11977 A  UG  deverá  adotar  providências  imediatas  no
sentido  de  instaurar  processo  para  apurar  a

Encaminhado em 24/10/2016 31/03/14 Monitorando

Reencaminhado CGU em 24/03/2017 120 dias



responsabilidade referente a despesa realizada com
aquisição  do  equipamento  (nº  Patrimonial  57784),
no  valor  de  R$  18.900,00,  considerado  gasto
evitável, que utilizou recursos do PROEP.

Cadastrado em 21/06/2017 e 
Encaminhado a CGU em 16/08/2017

25/07/2017



9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por
dano ao Erário

Quanto aos casos de danos ao erário em 2017, informamos que há registro de supostos
ilícitos  cometidos  por  servidores  conforme  o  teor  do  processo  administrativo  n°
23041.006938/2013-85,  em que  após  apuração  por  meio  de  processo  de  sindicância,  foi
indicado  a  responsabilização  de  servidores  para  responder  a  Processo  Disciplinar  para
devolução de valores ao erário, o qual encontra-se atualmente em pleno andamento, a fim de
efetivar  a  referida  devolução.  

Quanto ao uso de tomadas de contas especiais, informamos que esse instrumento não
foi utilizado em 2017 no IFAL.

Há ainda o processo n 23041.001889/2010-41 cujo servidor respondeu por dano ao
erário devolvendo valores decorrentes de uso indevido de cumprimento de fundos. Contudo,
restaram alguns  valores  complementares  que  estão  sendo cobrados  agora  e  cujo  referido
processo foi retomado para esse fim de devolução. Suprimento de fundos

9.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de
obrigações com o disposto no art. 5° da Lei 8.666/1993

Considerando que ao longo do exercício 2017 o repasse de recurso financeiro pelo
MEC ao Ifal ocorreu normalmente no início de cada mês.

Considerando  que  o  valor  recebido  do  MEC  para  pagamento  das  obrigações
adquiridas pelo Ifal é calculado sobre o valor total das liquidações ocorridas nos períodos
próximos ao envio de recurso financeiro, e que o valor recebido ao longo do ano foi abaixo do
percentual de 100% (cem por cento) do valor liquidado.

O Ifal obedeceu ao estabelecido no art. 5◦ da Lei 8.666/1993, sempre que possível em
relação ao pagamento em até cinco dias úteis para os valores de até R$ 8.000,00 (oito mil
reais), porém foi obedecido o critério da ordem cronológica de exigibilidade no momento de
efetuarmos os  pagamentos,  para  tanto  a  Coordenação de  Finanças  emite  um relatório  no
SIAFI Web em que são demonstrados os fornecedores a pagar por fonte de recurso, ordenados
por data de vencimento. 

9.5. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com
empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento

A Pró-Reitoria  de  Administração  (PROAD)  informou  que  não  possui  subsídios
suficientes para responder este item.

9.6. Informações sobre ações de publicidade e propaganda



Despesas com publicidade

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos

Institucional       ************ ***********

Legal

Mercadológica         *********** **********  ************

Utilidade pública       ************ **********  **********

De acordo com a Instrução Normativa Secom-PR n° 02 de 16/12/2009, que disciplina
as ações de publicidade dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Federal, em
seu capítulo II artigo terceiro, parágrafo primeiro: “Estão obrigados a apresentar Plano Anual
de Comunicação à Secom os órgãos ou entidades que executem ações de mídia ou peça com
tiragem superior a 150.000 (cento e cinquenta mil) unidades, atividade que somente se volta
às autarquias ou economista mista que dispõem de orçamento e rubrica próprias para a prática
da atividade. 

O  Instituto  Federal  de  Alagoas  não  se  encaixa  dentro  desse  padrão  de  gastos,  à
exceção da publicidade legal que se destina a publicizar balanços,  atas,  decisões e outras
informações  publicadas  no  Diário  Oficial  da  União,  cujo  controle  é  da  Pró-Reitoria  de
Administração, já que esse tipo de publicidade é  pago à Empresa Brasileira de Comunicação.
A Nota  Técnica  n°  01/2011  do  Ministério  da  Educação  informa  ainda  que  somente  a
Secretaria  de  Comunicação  da  Presidência  da  República  pode  gerar  despesas  com
publicidade.

9.7.  Demonstração  da  conformidade  com  o  disposto  no  art.  3°  do
Decreto 5.626/2005.

Cursos  de
graduação  que
devem  ofertar
Libras  como
disciplina
obrigatória

Cód.  Curso
(e-MEC)

Município Atendimento ao art.  3º
do Decreto 5.626/2005 Publicação

Matemática 1.103.556
Maceió

Curso está ofertando a 
disciplina de Libras

• Afixação em local visível:

Portaria MEC 40/2007, art, 32,
§ 1º, incisos:

I – Sim

II – Sim

III – Sim

IV - Sim

b)  Endereço  da  página  da
internet:

• Portaria MEC 40/2007, art,



32, § 2º, incisos:

I 
https://www2.ifal.edu.br/a
luno/cursos/graduacao-
1/cursos-de-licenciatura

II 
http://www.ensino.ifal.ed
u.br/documentos/legislaca
o-e-normas

III  –
https://www2.ifal.edu.br/i
fal/ensino/biblioteca/docu
mentos/

IV  -
https://www2.ifal.edu.br/
aluno/cursos/graduacao-
1/cursos-de-licenciatura

Química 5.000.568
Maceió

Curso está ofertando a 
disciplina de Libras

• Afixação  em  local
visível:

Portaria MEC 40/2007, art, 32,
§ 1º, incisos:

I – Sim

II – Sim

III – Sim

IV - Sim

b)  Endereço  da  página  da
internet:

Portaria MEC 40/2007, art, 32, 
§ 2º, incisos:

I 
https://www2.ifal.edu.br/a
luno/cursos/graduacao-
1/cursos-de-licenciatura

II 
http://www.ensino.ifal.ed
u.br/documentos/legislaca
o-e-normas

III  –
https://www2.ifal.edu.br/i
fal/ensino/biblioteca/docu
mentos/

IV  -
https://www2.ifal.edu.br/

https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/ifal/ensino/biblioteca/documentos/
https://www2.ifal.edu.br/ifal/ensino/biblioteca/documentos/
https://www2.ifal.edu.br/ifal/ensino/biblioteca/documentos/
http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/ifal/ensino/biblioteca/documentos/
https://www2.ifal.edu.br/ifal/ensino/biblioteca/documentos/
https://www2.ifal.edu.br/ifal/ensino/biblioteca/documentos/
http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura


aluno/cursos/graduacao-
1/cursos-de-licenciatura

Letras-Português 1.161.927 Maceió Curso está ofertando a 
disciplina de Libras

• Afixação  em  local
visível:

Portaria MEC 40/2007, art, 32,
§ 1º, incisos:

I – Sim

II – Sim

III – Sim

IV - Sim

b)  Endereço  da  página  da
internet:

Portaria MEC 40/2007, art,
32, § 2º, incisos:

I 
https://www2.ifal.edu.br/a
luno/cursos/graduacao-
1/cursos-de-licenciatura

II 
http://www.ensino.ifal.ed
u.br/documentos/legislaca
o-e-normas

III  –
https://www2.ifal.edu.br/i
fal/ensino/biblioteca/docu
mentos/

IV  -
https://www2.ifal.edu.br/
aluno/cursos/graduacao-
1/cursos-de-licenciatura

Ciências Biológicas 1.161.928 Maceió
Curso está ofertando 
a disciplina de Libras

• Afixação  em  local
visível:

Portaria MEC 40/2007, art, 32,
§ 1º, incisos:

I – Sim

II – Sim

III – Sim

IV - Sim

b)  Endereço  da  página  da
internet:

• Portaria MEC 40/2007, art,

https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
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http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
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http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
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https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
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https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura


32, § 2º, incisos:

I 
https://www2.ifal.edu.br/a
luno/cursos/graduacao-
1/cursos-de-licenciatura

II 
http://www.ensino.ifal.ed
u.br/documentos/legislaca
o-e-normas

III  –
https://www2.ifal.edu.br/i
fal/ensino/biblioteca/docu
mentos/

IV  -
https://www2.ifal.edu.br/
aluno/cursos/graduacao-
1/cursos-de-licenciatura

https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
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https://www2.ifal.edu.br/ifal/ensino/biblioteca/documentos/
https://www2.ifal.edu.br/ifal/ensino/biblioteca/documentos/
http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
http://www.ensino.ifal.edu.br/documentos/legislacao-e-normas
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura
https://www2.ifal.edu.br/aluno/cursos/graduacao-1/cursos-de-licenciatura


10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

10.1. Pró-Reitoria de Ensino

ANÁLISE DA GESTÃO IFAL 2017 NO QUE SE REFERE AO ENSINO EM
RELAÇÃO AO DISPOSTO NO PDI 2014-2018 E NO ACORDO DE METAS E

COMPROMISSOS

Objetivo estratégico: Assegurar às/aos discentes condições de permanência e conclusão
com êxito.

1) Elaboração e Atualização de Normativos do Ensino.

Devido a  necessidade  de adequar-se à  demanda institucional  e  qualificar  as  ações
relativas ao ensino, a Pró-Reitoria de Ensino em articulação com seus departamentos elaborou
alguns normativos e documentos durante o ano de 2017.  A Política de Assistência Estudantil
(PAE)  foi  reformulada  e  aprovada por  meio da  Resolução/CS nº  16/2017,  que atualiza  a
Política de Assistência Estudantil do Ifal e revoga a Resolução nº 54/2013.

Para tal foi constituída uma comissão, composta por servidoras/es de diversas áreas
profissionais de diferentes campi do Ifal.  Este trabalho foi estruturado a partir de debate e
construção coletiva, a fim de obter um maior alinhamento desta política com as demandas
das/os estudantes, contribuindo assim para a implementação de ações voltadas à ampliação
das condições de permanência dos/as estudantes. 

A Constituição Federal de 1988 preconiza, em seu art. 205, que “a educação é direito
de todos e dever do Estado”.  E em seu art. 206, inciso I, enfatiza ainda que “o ensino será
ministrado com base na  igualdade de condições  para o acesso e  permanência  na escola”
(BRASIL, 1988). Essas condições de acesso e permanência escolar também são enfatizadas
no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Decreto nº 7.234, de 19 de julho de
2010, que trata do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES.

Embasada nos documentos acima,  a  Política de Assistência  Estudantil  do Instituto
Federal  de  Alagoas  (PAE/IFAL)  tem  por  finalidade  possibilitar  condições  de  acesso,
permanência com qualidade e conclusão com êxito dos estudantes regularmente matriculados
nos  cursos  presenciais  de  nível  médio  e  superior  ofertados,  por  meio  de  seus  diversos
programas. Tais programas visam atender as diversas demandas estudantis, que perpassam
não somente por necessidades básicas, como: transporte, alimentação e moradia, mas também
pelo  incentivo  e  apoio  às  práticas  artísticas,  desportivas,  a  pesquisa,  extensão,  oferta  de
serviços de Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social que
visam não apenas a formação de estudantes nos cursos ofertados, mas sobretudo a formação
de cidadãos críticos que possam entender e intervir em suas realidades.

A versão anterior da PAE/IFAL (Resolução/CS nº 54, 23 de dezembro de 2013) previa
os  seguintes  programas,  os  quais  foram  executados  de  2013  a  2017:  Programa Auxílio
Permanência,  Programa Bolsa de Estudo, Programa Bolsa Proeja, Programa de Apoio às
Atividades Estudantis, Programa de Alimentação e Nutrição Escolar (PANES), Programa de
Incentivo às Práticas Artísticas  e Desportivas (PIPAD), Programa  de  Assistência  aos
Estudantes  com  Necessidades  Educacionais  Específicas,  Programa de Aconselhamento



Psicológico, Programa de Orientação Profissional, Programa de Prevenção a Fatores de Risco
e Promoção da Saúde, Programa de Assistência à Saúde, Programa de Residência Estudantil,
Programa Refletir e Educar, Programa de Acompanhamento Social.

A Resolução/CS 16, de 11 de dezembro de 2017, com vigência para 2018, prevê uma
nova organização dos programas, sendo estes divididos em: 

a) Programas Universais:  Programa de Assistência às/aos Estudantes com Necessidades
Específicas  (substitui  o  Programa de Assistência aos Estudantes com Necessidades
Educacionais  Específicas),  Programa  de  Orientação  Profissional,  Programa
Aprendizagem  e  Psicologia,  Programa  de  Intervenção  Psicológica  (substitui  o
Programa  de  Aconselhamento Psicológico),  Programa  Inter-Ação  (unificação  do
Programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da Saúde e Programa Refletir
e  Educar),  Programa de Assistência à Saúde, Programa de  Educação  Alimentar  e
Nutricional,  Programa de Acompanhamento Social,  Programa  de  Qualidade  na
Produção de Refeições

b) Programas de Seleção: Programa Auxílio Permanência, Programa Bolsa de Estudo,
Programa Auxílio EJA (substitui o Programa Bolsa Proeja), Programa de Apoio às
Atividades Estudantis, Programa de Alimentação e Nutrição Escolar (PANES),
Programa de Incentivo às Práticas Artísticas  e Desportivas (PIPAD), Programa de
Residência Estudantil e Programa de Apoio à Mobilidade Estudantil.

Além da  PAE/IFAL,  a  Diretoria  de  Políticas  Estudantis  atua  com base  em alguns
normativos internos, conforme, que regulamentam as ações de apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão. Desta forma, a atualização destes e a elaboração de novas resoluções são ações
primordiais executadas por esta Diretoria.

O uso do nome social entre alunos e servidores do instituto foi aprovado por meio da
Resolução nº 17/CS de 11 de dezembro de 2017. A regulamentação vem sendo discutida
desde 2016, quando a Comissão para Elaboração da Resolução da Política em Nome Social
no Ifal foi criada. Com isso, o uso do nome social já pode ser feito dentro da instituição,
garantindo  o  direito  de  todas  as  pessoas  trans  serem  identificadas,  denominadas  e
reconhecidas da maneira que desejam.

Além  dos  documentos  referidos,  a  Diretoria  de  Políticas  Estudantis  realizou  a
atualização/elaboração dos seguintes normativos:

a) Portaria/GR  nº  1496/2017,  que  dispõe  sobre  o  Programa  de  Apoio  à
Participação em Eventos (PAPE) e substituiu a Portaria/GR nº 2175/2013;

b) Portaria/GR nº 3063/2017, que atualiza a Portaria/GR nº 594/2016 e determina
os novos procedimentos para a distribuição, utilização e prestação de contas do
Orçamento destinado anualmente à AE.

O planejamento 2017 previa ainda a atualização da Portaria/GR nº 1130/2013, que
regulamenta a Monitoria, e do Regimento Discente. Entretanto, esta ação não foi efetivada,
tendo sido remanejada para o ano de 2018.

O Regulamento das formas de Progressão Parcial nos cursos integrados no âmbito do
Ifal foi aprovado por meio da Portaria nº 653/GR, de 30 de março de 2017 com o objetivo de
colaborar  efetivamente  para  diminuição  dos  índices  de  retenção  e  evasão  na  instituição,
permitindo à/ao estudante a sua permanência e conclusão dos seus estudos com êxito, em
atendimento ao Objetivo Estratégico nº 14 do Plano de Desenvolvimento Institucional do Ifal
(PDI, 2014-2018).



O Regulamento  de  projetos  de  ensino  foi  a  provado por  meio  da  Deliberação  nº
46/CEPE, de 22 de maio de 2017 e tem por finalidade a melhoria do processo de ensino e de
aprendizagem  nos  cursos  de  educação  básica  e  de  graduação  presencial  e  a  distância,
destinando-se exclusivamente às/aos estudantes do Ifal como público-alvo, preferencialmente,
articulados  com  a  extensão  e/ou  com  a  pesquisa,  estimulando  práticas  que  ampliem  o
universo  de  vivências  das/os  estudantes  para  além  daquelas  já  propostas  no  Projeto
Pedagógico do Curso (PPC),  em atendimento ao Objetivo Estratégico nº  14 do Plano de
Desenvolvimento Institucional do Ifal (PDI, 2014-2018).

A Política Institucional do Instituto Federal de Alagoas – Ifal, para Formação Inicial e
Continuada  de  Professores  da  Educação  Básica,  aprovada  por  meio  da  Deliberação  nº
63/CEPE, de 6 de novembro de 2017, com o objetivo de definir  princípios e diretrizes para
orientar a organização e o funcionamento dos cursos de Formação Inicial e Continuada de
Professores da Educação Básica do Ifal,  em consonância com os princípios e as políticas
institucionais, a legislação vigente e, especialmente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a
Educação Básica, visa, dentre outras finalidades, fortalecer o projeto de inserção e articulação
do Ifal com a comunidade, com a escola de educação básica e com outros espaços educativos
não escolares, contribuindo para o desenvolvimento da educação pública de qualidade.

2)  Monitoramento  do  Plano  Estratégico  Institucional  de  Permanência  e  Êxito  dos
Estudantes.

Em 25 de outubro de 2016, por meio da Deliberação nº 55/CEPE, foi aprovado o
Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes do Ifal (PEIPEE), o
qual busca subsidiar a política de ensino da instituição com uma proposta de referência para a
sua ação educativa, aliando o trabalho pedagógico aos princípios de uma educação pública de
qualidade social, em atendimento ao Objetivo Estratégico nº 14 do Plano de Desenvolvimento
Institucional  do  Ifal  (PDI,  2014-2018).  Neste  plano  foram  propostas  diversas  ações
administrativas  e  pedagógicas  a  serem desenvolvidas  por  todos  os  campi  do  Ifal,  com o
objetivo de ampliar as possibilidades de permanência e êxito das/os estudantes no processo
educativo. 

Cada  campus  estabeleceu  uma  comissão  multidisciplinar,  que  ficou  com  a
responsabilidade de planejar, executar e avaliar as intervenções relativas ao PEIPEE. A Pró-
reitoria  de  Ensino (PROEN) também constituiu  uma comissão  interna,  com o intuito  de
acompanhar e orientar as atividades desenvolvidas pelos campi, a qual promoveu diversas
ações  ao  longo  do  ano  de  2017.  Foram realizados  dois  Seminários  do  PEIPEE,  com o
propósito de compartilhamento das experiências exitosas dos campi relativas ao plano, bem
como realização de formação. Além disso, ocorreram reuniões de planejamento e avaliação da
execução do plano, as quais permitiram um melhor monitoramento do trabalho desenvolvido
e redimensionamento de ações. 

Enquanto política institucional para o ensino, o PEIPEE é uma ação sistêmica que
antecede à nota informativa nº 138/2015/DPE/SETEC/MEC que solicitou das instituições da
Rede Federal de Educação profissional a construção de seus planos estratégicos institucionais
para permanência e êxito dos estudantes. O Ifal já apontava em seus documentos referentes à
sua política de ensino a preocupação com tal questão.  Nessa perspectiva, o PDI 2014 -2018,
mais uma vez, incorporou essa ação no objetivo 14 "Assegurar aos discentes condições de
permanência  e  conclusão  com  êxito".  Para  alcançar  tal  objetivo,  os  campi,  consoante
orientações  da  Pró-reitoria  de  Ensino,  vem  adotando  algumas  atividades  a  exemplo  de



monitorias,  suporte  de  aprendizagem,  reforço,  atendimento  individual  a  estudantes,  entre
outros.  Com  a  intenção  de  reduzir  as  vulnerabilidades  sociais,  econômicas  e  culturais,
desenvolve  atividades  no  âmbito  da  política  de  assistência  à/ao  estudante,  tais  como:
programas com foco no incentivo à  permanência da/o estudante (Bolsa de Estudo,  Bolsa
PROEJA, Auxílio Permanência, Apoio às Atividades Estudantis, Refletir e Educar, Incentivo
as Práticas Artísticas e Desportivas, Apoio ao Intercâmbio e a Mobilidade) além dos serviços
com foco também no incentivo a permanência do estudante (Alimentação e Nutrição Escolar,
Aconselhamento Psicológico,  Orientação Profissional,  Residência Estudantil,  Assistência a
Saúde, Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da Saúde, Assistência aos Estudantes com
Necessidades Educacionais Específicas e Acompanhamento Social), visando assegurar à/ao
estudante condições de permanência e conclusão com êxito.

No planejamento institucional 2017, as equipes de AE dos campi foram orientadas a
realizar 4 ações temáticas com integração das/os profissionais da AE e equipe pedagógica,
alinhadas  com os  programas  da  PAE/IFAL e  do  Plano de  Desenvolvimento  Institucional
(PDI).  Durante  o  ano,  foram  realizadas  em  cada  campus  oficinas  de  avaliação  e
acompanhamento  das  citadas  ações.  Ao  final  de  2017,  cada  campus  socializou  suas
experiências integradoras no 27º FORPAE.

Outra questão importante foi o desenvolvimento de ações para o  Fortalecimento do
Protagonismo  Estudantil.  Na  25º  reunião  ordinária  do  FORPAE  ocorreu  a  eleição  dos
representantes do Movimento Estudantil, conforme Regimento Interno, a saber:

 4 representantes do Ensino técnico, com representação por mesorregião (02 – Leste,
01 – Agreste, 01 – Sertão);

 1 representante do ensino superior.

Posteriormente, a DPE viabilizou a presença destes nas demais reuniões e encontros
concernentes à AE.

3) Reestruturação de Projetos de Cursos.

A  Pró-Reitoria  de  Ensino,  por  meio  dos  seus  Departamentos  de  Articulação
Pedagógica, Educação Básica, de Graduação e Diretoria de Educação a Distância, promoveu
as  reestruturações  de  diversos  Planos  de  Curso  como:  Curso  Superior  de  Tecnologia  em
Laticínios no Campus Satuba;  Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação no Campus
Maceió; Curso Técnico EJA em Cozinha no Campus Marechal Deodoro; Curso Técnico EJA em
Hospedagem  no  Campus  Marechal  Deodoro;  Curso  Técnico  EJA em  Hospedagem  no
Campus Maragogi  e Curso Técnico em Estradas no Campus Maceió.  Os Cursos  Técnico
Subsequente  em  Química  no  Campus  Maceió,  Técnico  Subsequente  em  Segurança  do
Trabalho  no  Campus  Maceió  e  os  Cursos  E-Tec  Subsequente  em  Secretaria  Escolar,
Infraestrutura Escolar e Alimentação Escolar tiveram sua reestruturação iniciada em 2016,
mas a implementação ocorreu no ano de 2017.

Objetivo  estratégico:  Consolidar  a  expansão  do  Ifal  para  ampliar  a  oferta  de  seus
serviços.

Dentro dos objetivos estratégicos do Ifal ressalta-se o compromisso com a expansão e
interiorização do Instituto, a qual vem se consolidando ao longo dos anos. O Ifal conta com
16 campi  no  estado,  sendo  distribuídos  nos  municípios  de  Arapiraca,  Batalha,  Coruripe,
Maceió,  Maragogi,  Marechal  Deodoro,  Murici,  Palmeira  dos  Índios,  Penedo,  Rio  Largo,



Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Satuba e Viçosa. Alguns
destes campi ainda não estão em suas sedes definitivas, sendo o caso de Arapiraca, Batalha,
Coruripe, Rio Largo e São Miguel dos Campos, dificultando a ampliação na oferta de vagas.
Porém, no caso do Campus Coruripe, a obra já está com inauguração próxima e Arapiraca em
fase de conclusão, ambos com previsão para o primeiro semestre. Ambos os campi irão se
mudar para a sede definitiva. O campus São Miguel dos Campos, está em negociação para
mudança de sede provisória  para uma escola do município,  a  qual oportunizará melhores
instalações, bem como um maior número de salas de aula, o que possibilita a abertura de
novas vagas.

Desta  forma,  o  Ifal  tem  concretizando  o  seu  objetivo  de  crescimento,  ampliando
continuamente  a  oferta  de  vagas  a  comunidade.  Conforme  consta  no  Plano  de
Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018), especificamente no objetivo estratégico 17,
pretende-se que ao final de 2018, o Instituto atinja o crescimento correspondente a 25% na
oferta de vagas. No ano de 2014 o Ifal ofertou 3251 vagas, em 2015 foram 3634, no ano de
2016 3750 vagas e em 2017 houve uma oferta de 6761 vagas, representando um crescimento
de 44,53% em comparação a 2016. Porém, se comparado a 2014, em 2017 identifica-se uma
taxa de crescimento no número de vagas de 51,92%. Esta expansão em números de vagas
ofertadas em Alagoas, colabora com o desenvolvimento local e regional por meio das ofertas
de cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes.

Quadro 4: Oferta de cursos no IFAL em 2017

CURSO MODALIDADE DE ENSINO

  CAMPUS ARAPIRACA  
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO CONCOMITANTE DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO

Concomitante

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM 
ELETROELETRÔNICA

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ELETROELETRÔNICA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA Integrado

  CAMPUS AVANCADO BENEDITO BENTES  

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM ENFERMAGEM Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM LOGÍSTICA Subsequente

  CAMPUS BATALHA  

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AGROINDUSTRIA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM AGROINDÚSTRIA Subsequente

  CAMPUS CORURIPE  

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM EDIFICAÇÕES Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SOLDAGEM Subsequente

  CAMPUS MACEIO  

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ARTESANATO Integrado/PROEJA

  BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Bacharelado

  TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Curso Superior de Tecnologia – CST

  TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES Curso Superior de Tecnologia – CST

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM EDIFICAÇÕES Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM ELETROTÉCNICA Subsequente



  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ELETRÔNICA Integrado

  ENGENHARIA CIVIL Bacharelado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ESTRADAS Integrado
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA PARA A 
INTERNET 

Integrado

  LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS Licenciatura

  LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS Licenciatura

  LICENCIATURA EM MATEMATICA Licenciatura

  LICENCIATURA EM QUÍMICA Licenciatura

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM MECÂNICA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MECÂNICA Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM QUÍMICA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM QUÍMICA Subsequente
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Subsequente

  TECNOLOGIA EM ALIMENTOS Curso Superior de Tecnologia – CST

  TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO Curso Superior de Tecnologia – CST

  TECNOLOGIA EM HOTELARIA Curso Superior de Tecnologia – CST

  CAMPUS MARAGOGI  

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AGROECOLOGIA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM HOSPEDAGEM Integrado

  CAMPUS MARECHAL DEODORO  

  GESTÃO AMBIENTAL Curso Superior de Tecnologia – CST

 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM GUIA DE TURISMO Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM MEIO AMBIENTE Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM COZINHA Integrado/PROEJA

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM HOSPEDAGEM Integrado/PROEJA

  CAMPUS MURICI  

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AGROECOLOGIA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AGROINDÚSTRIA Integrado

  CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS  

  ENGENHARIA CIVIL Bacharelado

 TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELÉTRICOS Curso Superior de Tecnologia – CST

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM EDIFICAÇÕES Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA Integrado
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO

Subsequente

  CAMPUS PENEDO  

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AÇÚCAR E ÁLCOOL Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM MEIO AMBIENTE Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM QUÍMICA Subsequente

  CAMPUS PIRANHAS  

  ENGENHARIA AGRONÔMICA Bacharelado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AGROECOLOGIA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AGROINDÚSTRIA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ALIMENTOS Integrado/PROEJA



  CAMPUS RIO LARGO  
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

Subsequente

  CAMPUS SANTANA DO IPANEMA  

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AGROPECUÁRIA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM AGROPECUÁRIA Subsequente

  CAMPUS SAO MIGUEL DOS CAMPOS  
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO

Subsequente

  CAMPUS SATUBA  

  TECNOLOGIA EM LATICÍNIOS Curso Superior de Tecnologia – CST
  CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM INFORMÁTICA 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

FIC/PROEJA

  CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM 
PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

FIC/PROEJA

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AGROINDÚSTRIA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AGROPECUÁRIA Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM AGROPECUÁRIA Subsequente

  CAMPUS VIÇOSA  
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

Integrado

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFORMÁTICA PARA 
INTERNET

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM ADMINISTRAÇÃO Subsequente

  DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA/PROEN  

  POLO ARAPIRACA/E-TEC  
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM INFORMÁTICA Subsequente

POLO ARAPIRACA – UAB

  LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS Superior

  LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Superior

  TECNOLOGIA EM HOTELARIA Curso Superior de Tecnologia – CST

POLO CAJUEIRO

 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFORMÁTICA Subsequente
 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR Subsequente

LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS Licenciatura

  POLO CORURIPE/E-TEC  
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUEMTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

POLO ILHEUS – UAB

  TECNOLOGIA EM HOTELARIA A DISTÂNCIA Curso Superior de Tecnologia – CST

  POLO MACEIO/E-TEC



  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR

Subsequente

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM GUIA DE TURISMO Subsequente

POLO MACEIÓ – UAB

  LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS Licenciatura

  LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Licenciatura

  BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado

  POLO MAJOR IZIDORO –TEC
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR

Subsequente

  POLO MARAGOGI – UAB

  LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS Licenciatura

  LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Licenciatura

  BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado

  TECNOLOGIA EM HOTELARIA Curso Superior de Tecnologia – CST

POLO MATA DE SÃO JOÃO

  TECNOLOGIA EM HOTELARIA Curso Superior de Tecnologia – CST

  POLO PALMEIRA DOS INDIOS/E-TEC
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUSEQUENTE EM  INFORMÁTICA Subsequente

POLO PALMEIRA DOS INDIOS – UAB

  LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS Licenciatura

  LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Licenciatura

 BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado

  POLO PARIPUEIRA/E-TEC  
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR

Subsequente

  POLO PENEDO/E-TEC  
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM GUIA DE TURISMO Subsequente

POLO PENEDO – UAB

  LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS Superior

  LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Superior

  POLO SANTANA DO IPANEMA/E-TEC  



  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SECRETARIA ESCOLAR Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFORMÁTICA Subsequente

POLO SANTANA DO IPANEMA – UAB

 LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS Licenciatura

POLO SÃO JOSÉ DA LAJE – E-TEC
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR

Subsequente

POLO SÃO JOSÉ DA LAJE – UAB

  LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS Licenciatura

  LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Licenciatura

  BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado

  POLO SATUBA/E-TEC  
  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM SECRETARIA 
ESCOLAR

Subsequente

  TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR

Subsequente

POLO VITÓRIA DA CONQUISTA – UAB

  TECNOLOGIA EM HOTELARIA Curso Superior de Tecnologia – CST
   Fonte SIGAA

1) Monitoramento da Implantação de Novos Cursos.

Ainda em relação ao objetivo estratégico supracitado, o Ifal atingiu a meta proposta
para 2017 no que concerne a implantação de novos cursos. Foi implantado o Curso Superior
de Licenciatura em Física, o qual qual ofertou no primeiro semestre de 2018 40 vagas, com
concorrência de 8,45.

Também  foram  implantados  9  cursos  técnicos,  sendo  estes:  Curso  Técnico
Subsequente em Enfermagem no Campus Benedito Bentes e no Campus Santana do Ipanema
foram implantados os Cursos Pronatec em Segurança do Trabalho e Administração. Os cursos
Técnico Subsequente em Química no Campus Penedo, Técnico Subsequente em Logística no
Campus Benedito Bentes, Técnico Integrado em Informática para Internet nos Campi Viçosa
e Técnico Integrado em Administração no Campus Santana do Ipanema tiveram seu processo
de implantação iniciado em 2016, porém com efetivação durante o ano de 2017. Também
foram elaborados os planos dos cursos Técnico Subsequente em Enfermagem no Campus
Benedito Bentes e iniciada a elaboração do Curso Técnico EJA em Restaurante e Bar no
Campus Maragogi.

O Departamento de Graduação realizou o assessoramento e participação no processo
de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de Construção de Edifícios do
Campus Maceió, Laticínios do Campus Satuba e Sistemas Elétricos do Campus Palmeira dos
Índios.



2) Política Institucional de Formação Inicial e Continuada do Magistério da Educação
Básica.

A Deliberação nº  63/CEPE,  de  6 de novembro de  2017,  referente  à  aprovação da
Política Institucional do  Instituto  Federal  de  Alagoas  -  Ifal  para  Formação  Inicial  e
Continuada de Professoras/es da Educação Básica, resulta do trabalho coletivo de Comissão
instituída  para  elaborar  a  minuta  e  que contou com representação de todos os  cursos  de
licenciatura presenciais e a distância, bem como, gestoras/es da educação básica, do ensino
superior, da educação a distância e dos programas de formação de professoras/es fomentados
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.

Trata-se de uma construção coletiva em que a participação ativa de cada um/a dos
membros  foi  um  movimento  institucional,  fundamentalmente  importante  para  definir
objetivos,  princípios  e  diretrizes  para  os  cursos  de  formação  inicial  e  continuada  de
professores do Ifal.

Objetivo estratégico: Garantir a oferta regular de cursos na modalidade a distância.

1) Execução do Recredenciamento Institucional EAD.

Em junho  de  2017 a  Pró-Reitoria  de  Ensino,  através  da  Diretoria  de  Educação a
Distância  (DIREAD/IFAL)  passou  por  um  recredenciamento  da  modalidade  feito  pelo
Ministério  da  Educação (MEC).  Com isso,  a  instituição  pode  continuar  ofertando  cursos
superiores  gratuitos  e  de qualidade  por  mais  5  anos,  quando deverá passar  por  um novo
processo de avaliação. 

O  recredenciamento  é  um processo  regulatório  e  avaliativo  que  tem por  objetivo
verificar  se  as  instituições  de  ensino  superior  estão  atendendo  aos  padrões  de  qualidade
necessários para a continuidade da oferta dos cursos. O recredenciamento tem como base
cinco  eixos  norteadores  do  desempenho:  Planejamento  e  avaliação  institucional;
Desenvolvimento  institucional;  Políticas  acadêmicas;  Políticas  de  gestão;  e  Infraestrutura
física.

As/Os avaliadoras/es fizeram análise de documentos, visitas às instalações físicas e
reuniões  com os grupos de gestoras/es,  de docentes,  de técnicas/os administrativas/os,  de
estudantes, com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e com as/os coordenadoras/es de
cursos. O instituto obteve nota 3 (a nota máxima é 5).

2) Institucionalização da Educação a Distância.

Dentre as ações previstas no plano de ação institucional para a Institucionalização da
Educação a Distância no Ifal, foi realizada a implantação do Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu  em  Docência  da  Educação  Profissional  e  a  lotação  de  novas/os  servidoras/es  na
Diretoria de Educação à Distância.

Objetivo estratégico: Incrementar o número de vagas nos cursos oferecidos pelo IFAL,
sendo parte das novas vagas destinadas a pessoas com necessidades específicas.

1) Monitoramento da Ampliação de Vagas.

Histórico de Vagas



Houve  um  aumento  significativo  no  ano  de  2017  referente  ao  número  de  vagas
ofertadas no Ifal. Esse incremento está relacionado, especialmente, com a disponibilização de
Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), os quais representaram 1280 vagas (Quadro
4). Além disso, conforme citado anteriormente, houve a implantação de novos cursos técnicos
e de graduação. Neste sentido, é possível observar o crescimento do Ifal em relação as suas
ofertas anualmente, fortalecendo a educação pública e de qualidade em Alagoas.

Gráfico 11: Histórico e taxa de crescimento do número de vagas ofertadas

                              Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha (2017)

Quadro 5: Vagas ofertadas em 2017 de acordo com tipo de curso e modalidade.

     

    

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

Vagas destinadas à Pessoas com Necessidades Específicas

11,78%
3,19%

80,29%

Tipo de Curso Vagas
FIC Presencial 1240
FIC EAD 40
Total 1280
Técnico Presencial 3967
Técnico EAD 0
Total 3967
Superior Presencial 874
Superior EAD 450
Total 1321
Especialização Presencial 120
Especialização EAD 50
Total 170
Mestrado 20
Total Geral 6761



A Coordenação de Ações Inclusivas (CAI) acompanhou a implantação das cotas para
pessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016,
que altera a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para
pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais
de  ensino.  O  acompanhamento  foi  realizado  por  meio  de  articulação  com  a  Comissão
Permanente de Exame de Seleção (COPES) e com o assessoramento aos campi acerca das
providências necessárias para a adequação e adaptação dos recursos com o intuito de garantir
a plena participação das/os estudantes com deficiência. 

Objetivo estratégico: Instituir e/ou consolidar as instâncias colegiadas.

1) Monitoramento da Implantação dos Colegiados dos Cursos Técnicos - 2ª etapa.

O  Colegiado  do  Curso  Técnico  do  Ifal,  aprovado  por  meio  da  Deliberação  nº
50/CEPE, de 19 de outubro de 2016, é um órgão deliberativo de cada curso, que acompanha o
processo pedagógico, com funções de normatização, deliberação e planejamento das políticas
de  ensino,  pesquisa  e  extensão do referido  curso  em consonância  com o estipulado pelo
regimento Geral do Ifal.

O  Colegiado  do  Curso  Técnico  do  Ifal  tem  por  objetivo  desenvolver  atividades
voltadas  para o constante aperfeiçoamento e melhoria dos Cursos Técnicos,  com base no
Projeto Político Pedagógico Institucional e em seus Normativos Internos.

Essa  iniciativa  compõe  o  objetivo  estratégico  nº  3  -  “Instituir  e/ou  consolidar  as
instâncias  colegiadas”  -  do  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  do  Ifal  (2014-2018),
como  forma  de  consolidar  o  processo  de  gestão  democrática  na  instituição,  enquanto
princípio  filosófico  e  técnico-metodólogico  geral  que  norteia  as  práticas  acadêmicas,
conforme postulam os princípios da educação nacional postos na Constituição Federal, na
LDBEN nº 9394/96 e nas legislações correlatas. 

O monitoramento da implantação dos Colegiados dos Cursos Técnicos foi realizado
pelo Departamento de Educação Básica – DEB, sendo computado a instalação de 33 (trinta e
três) colegiados de cursos técnicos, em 10 (dez) dos 16 (dezesseis) campi do Ifal, faltando,
portanto, até o fechamento deste relatório, a implantação dos colegiados em 06 (seis) dos
nossos campi. Constata-se também que, nos campi onde já foram instituídos os colegiados de
cursos, alguns ainda apresentam a necessidade da implantação dessas instâncias colegiadas
em todos os cursos técnicos por eles ofertados, necessitando da continuidade dessa ação em
2018.

Objetivo:  Integrar  as  ações  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  como  ato  educativo  e
pedagógico.

1) Curricularização da extensão

As  discussões  acerca  do  processo  de  curricularização  da  extensão  nos  cursos  de
graduação do Ifal foram retomadas em junho de 2017, com a realização do Seminário Ifal
sobre Curricularização da Extensão, evento que contou a presença da Pró-reitora de Extensão
da Univasf  (Universidade Federal do Vale do São Francisco),  a professora Lúcia Marisy
Souza Ribeiro, que integrou a mesa-redonda “Curricularização da extensão: experiências”,
juntamente os Pró-reitores de Ensino e de Extensão do Ifal, da qual participaram as Diretorias
e  Departamentos  que  compõem  a  Proen,  as/os  Diretores  de  Ensino,  as/os  Chefes  de
Departamento Acadêmico e as/os Coordenadores de Cursos de graduação do Ifal. 



Como  um  dos  encaminhamentos  do  evento,  foi  criada  a  Comissão  para  a
Curricularização  da  Extensão,  com  participação  do  Degrad/Proen,  que  estabeleceu  uma
agenda de  trabalho a  partir  da qual  tem desenvolvido estudos,  análises  e  discussões  que
antecedem a  implantação efetiva  da  extensão nos  currículos  dos  cursos  de  graduação.  A
comissão está na etapa de construção de uma minuta para normativo institucional que regerá a
curricularização da extensão nos cursos de graduação do Ifal, documento que, após aprovado,
constituirá subsídio imprescindível para orientar as ações dos Núcleos Docentes Estruturantes
- NDE e Colegiados das graduações.

2) Implementação Dos Projetos De Ensino

Os Projetos de Ensino - PE se constituem em um programa institucional de apoio ao
aprendizado  das/os  estudantes  do  Ifal,  direcionados  tanto  à  educação  básica,  quanto  à
graduação e compõem a política da Pró-reitoria de Ensino - Proen para o desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem.   

A  Proen,  através  de  seus  Departamentos  e  Diretorias,  propôs  uma  minuta  de
regulamento  para  Projetos  de  Ensino  que  foi  submetida  ao  CEPE  para  apreciação  e
aprovação.

Os PE, regulamentados no Ifal, a partir da Deliberação nº 66/CEPE, de 22 de maio de
2017,  tem  como  finalidade  fomentar  o  desenvolvimento  do  processo  de  ensino  e
aprendizagem, por meio de atividades extras ou complementares, a partir de um conjunto de
ações que promovem o trabalho educativo e/ou a intervenção na dinamização de componentes
curriculares, bem como, na prática profissional.

Em 2017, com a aprovação do regulamento para PE, a Proen tornou público a abertura
de  2  (dois)  editais  que  disciplinaram  os  procedimentos  para  inscrição,  análise,  seleção,
execução, acompanhamento e avaliação de PE no Ifal, disponibilizando 70 (setenta) bolsas.
No primeiro edital foram contemplados 27 projetos e no segundo edital 34 projetos, conforme
Quadros 6 e 7. Foram realizados 61 projetos, com o envolvimento de 61 estudantes bolsistas.

Assim, os Departamentos e Diretorias que compõem a Proen, participaram ativamente
das etapas de análise e seleção dos PE submetidos aos referidos editais. 

Quadro 6: Descrição dos projetos de ensino do Edital nº 01/2017

PROJETO CAMPI BOLSISTAS
1 Memória, Sociedade e Etnohistória de Alagoas: Uma contribuição 

à reflexão sobre a formação histórica e cultural. Maceió
1

2 Núcleo Prático de Relações Públicas e Eventos – NURPE 1
3 Revelando saberes na produção de Fanzines: uma experiência no 

ensino de Biologia
1

4 A Filosofia nas produções cinematográficas – análise de filmes 
como ferramenta para discussão filosófica

1

5 Experimentos de ecologia como facilitador do processo ensino-
aprendizagem e como instrumento de educação ambiental

1

6 Coleções Zoológicas como facilitador do ensino-aprendizagem de 
biologia e instrumento de educação ambiental

1

7 Edificação ambiental: construindo a cidadania sociológica Coruripe 1
8 O contexto cultural como fator de aprendizagem da Língua Inglesa 1



em alunos do “ensino médio integrado”
9 Mais Biologia no Ifal 1
10 Elaboração e Teste de Protocolos de aulas práticas laboratoriais Penedo 1
11 Educação e conscientização ambiental dos discentes do IFAL, 

Campus Piranhas, como ferramenta no combate ao lixo
Piranhas 1

12 Clube da Matemática 1
13 Oficina de estudos para melhorar a qualidade do ensino e 

aprendizado de física
1

14 Resolução dos problemas – a matemática dos desafios 1
15 O sertão através do cinema: língua, literatura e cultura 1
16 Bloco Maracutaia D’Água Marechal 1
17 Xadrez em sala de aula como auxílio de melhorar o desempenho 

em matemática
1

18 FISual: vídeos de experimentos e aplicações cotidianas de física 1
19 Ensino de fontes alternativas, eficiência energética e qualidade de 

energia
Arapiraca 1

20 Produção de material de referência para experiências práticas na 
disciplina de Máquinas Elétricas

1

21 Estudo de viabilidade técnica e financeira de kits de baixo custo 
para o estudo de eletromagnetismo

1

22 Núcleo de divulgação científica do Instituto Federal de Alagoas – 
Campus Satuba

Satuba 1

23 CINEHISTÓRIA Viçosa 1
24 Participação dos alunos da turma de informática para participar 

das Olimpíadas Brasileiras de Informática
1

25 Promovendo a inclusão no Ifal: valorização e respeito à 
diversidade

Murici 1

26 Ludicidade no ensino de Espanhol como ferramenta que rompe 
fronteiras

1

27 Comunicação Oral Benedito
Bentes

1

Fonte: Relatórios de Projetos de Ensino dos Campi

Quadro 7: Descrição dos projetos de ensino do Edital nº 02/2017

PROJETO CAMPI BOLSISTAS
1 PLAY WITH ENGLISH: uso de atividades lúdicas como suporte 

de aprendizagem da língua inglesa de alunos do Ifal...
Batalha 1

2 Construção de laboratório de física com materiais de baixo custo 
para o Ifal Campus Batalha

1

3 Ensino de microbiologia de alimentos 1
4 Jogos de aprendizagem em logística para o ensino técnico Benedito 

Bentes
1

5 Jogos e truques de rua Maceió 1
6 Projeto de Iniciação aos Foguetes (PIF) 1
7 Construção de material didático como potencializador de ensino e 

aprendizagem em Botânica
1

8 “Lets speak English? Vamos hablar em Español? Práticas de 
conversação com alunos de cursos de turismo e hotelaria numa 

1



perspectiva transcultural”
9 Solo no Ifal Maragogi 1
10 Clube de Matemática: uma proposta lúdica e colaborativa de 

aprendizagem
1

11 Francês no Campus: desenvolvendo habilidades e competências 
em língua estrangeira

1

12 The speaking break 1
13 Gênero e diversidade: o cinema como ferramenta educativa no 

combate a violência de gênero e ao bullyng 
Marechal 
Deodoro

1

14 Composição de textos nas mídias sociais e dissertação 
argumentativa

1

15 Evolução humana – crânios hominídeos 1
16 Elaboração e aplicação de atividades práticas de Biologia para 

alunos de 1º ano Ensino Médio
Murici 1

17 SOIAL – Simulação das Organizações Internacionais em Alagoas Palmeira 
dos Índios

1
18 Oficina de escrita de prática profissional 1
19 Controle de processos industriais via controladores lógicos 

programáveis (CLP’s) e uso da planta industrial PDIII da SMAR 
para fins didáticos

1

20 Avaliação das condições patológicas de acessibilidade e segurança
da quadra esportiva do Ifal Campus Palmeira dos Índios

1

21 Desenvolvimento de uma bancada didática para auxílio das aulas 
práticas de energia solar

1

22 Laboratório Textual Penedo 1
23 Lecturas filosóficas: la Historia y lo cotidiano 1
24 Mestre code Rio Largo 1
25 Grupo Robotech 1
26 Vozes do sertão: a produção de fanzines e radioweb como 

estratégia de letramento e protagonismo juvenil
Santana do 
Ipanema

1

27 As poéticas feministas de Flaubert e Amado: a literatura como 
fonte para os estudos de gênero e ensino de História

1

28 Pragmática 1
29 Aprendendo com a prática o manejo das criações zootécnicas 1
30 Cineciência – arte e ciência instigando e desenvolvendo saberes Satuba 1
31 O uso de jogos e material concreto na resolução de problema: 

desafios lúdicos para aprender matemática
1

32 O uso do aplicativo winplot: um estudo dinâmico para as funções 1
33 A Educação Ambiental através da caminhada ecológica na trilha 

do sambacuim
1

34 Reforço de aprendizagem para os alunos do Curso Técnico Médio 
Integrado em Informática através de oficinas colaborativas

Viçosa 1

Fonte: Relatórios de Projetos de Ensino dos Campi



Objetivo  estratégico:  Criar  condições  para  atender  as  demandas  das  pessoas  com
necessidades específicas.

1) Inclusão e Diversidade.

A  Coordenação  de  Ações  Inclusivas  (CAI),  no  ano  de  2017,  realizou
acompanhamento, assessoria e ações de inclusão e diversidade no Ifal, por meio de promoção
de formação continuada, visitas aos campi e reuniões sistêmicas realizadas na Reitoria. Da
mesma forma, a CAI atuou no planejamento e execução de eventos e ações da Diretoria de
Políticas Estudantis (DPE), como o Fórum Permanente de Assistência Estudantil (FORPAE) e
as  Oficinas  da  DPE realizadas  para  servidoras/es  e  estudantes nos  campi,  propiciando  a
divulgação, o acompanhamento e o incentivo às ações de inclusão e diversidade.

Em relação aos Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas –
NAPNE, foram realizadas reuniões periódicas com coordenação e composição dos NAPNEs
dos  campi  para  relato  e  acompanhamento  das  ações  e  demandas  locais,  bem como para
formação  continuada  para  estes  membros,  compreendendo  temáticas  sobre  “Deficiência
Auditiva”,  “Deficiência  Intelectual”  e  “Transtornos  de  Aprendizagem”.  Esses  momentos
formativos também propiciaram a indicação e compartilhamento de contatos de profissionais
para ministrar  formações sobre Educação Inclusiva a  serem realizadas nos campi.  Em 13
dezembro de 2017, também em reunião com os NAPNEs do Ifal, foi realizado momento de
compartilhamento das “Experiências dos NAPNEs de cada campus: avanços e desafios”, com
o intuito de avaliar as ações executadas em 2017, assim como debater possíveis alternativas
diante dos desafios encontrados, propiciando o compartilhamento de experiências entre os
campi. Em relação ao número de estudantes atendidas/os pelos NAPNEs, em 2015,  foram
acompanhadas/os pelo núcleo 9 estudantes nos Campi Marechal Deodoro, Murici, Piranhas e
Santana do Ipanema. No ano de 2016, esse número foi de 63 estudantes e,  em 2017, 73
estudantes  foram  atendidas/os  pelos  NAPNEs,  representando  um  aumento  de  16%.
Anualmente, os NAPNEs têm se fortalecido e avançado em sua atuação junto à comunidade
acadêmica.

A CAI  também acompanhou,  em 2017,  o  processo  para  aquisição  de  materiais  e
equipamentos de Tecnologia Assistiva, atualizando o termo de referência e trabalhando em
articulação  com  o  campus  Murici  (responsável  pela  compra),  de  modo  a  possibilitar  a
adequação e adaptação dos  recursos  institucionais,  garantindo assim,  a plena participação
das/os estudantes com necessidades específicas do Ifal. A Coordenação de Ações Inclusivas
também realizou o acompanhamento da implantação das cotas para pessoas com deficiência
(Lei Nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016) no processo seletivo referente ao  exame de
seleção  2018.1.  Da  mesma  forma,  a  CAI  realizou  acompanhamento  do  processo  de
contratação de tradutor(a) e intérprete de LIBRAS (Concurso Tradutor e Intérprete de Libras
Edital 118/2017 e Edital nº 01/2018), atualizando a demanda sempre que necessário. 

Quanto aos documentos e normativos elaborados, o Regulamento sobre a utilização do
Nome Social no âmbito do IFAL (Res Nº 017-CS-2017), aprovado pelo Conselho Superior
em 11 de dezembro de 2017, foi concebido pela comissão instituída, presidida pela CAI, com
o intuito de garantir às pessoas trans (estudantes e servidoras/es) o direito de utilização do
nome social no âmbito do Ifal. Além disso, coube à CAI, juntamente com comissão instituída,
a elaboração e divulgação do Programa de Assistência às/aos Estudantes com Necessidades
Específicas  (PAENE),  inserido  na  Política  de  Assistência  Estudantil  do  Ifal  (PAE/IFAL)
também aprovada pelo Conselho Superior em 11 de dezembro de 2017.

Por fim, a Coordenação de Ações Inclusivas realizou divulgação das ações de inclusão
e diversidade do Ifal, por meio de diversas palestras realizadas em 2017, como por exemplo,



apresentação dos NAPNEs do Ifal no campus Benedito Bentes e no 7º Encontro Alagoano de
Educação Inclusiva e II Encontro Nordestino de Inclusão na Educação Superior, realizados na
Ufal.

Objetivo estratégico: Promover a formação continuada dos servidores para o alcance
dos resultados institucionais.

1) Implantação da Especialização em Docência na Educação Profissional

A implantação de um Curso de Especialização em Docência na Educação Profissional
a  Distância,  pela  Pró-Reitoria  de  Ensino,  se  deu  em  razão  da  busca  da  qualificação
permanente das/os  docentes,  oportunizando uma formação de qualidade para aqueles  que
almejam contribuir com a melhoria da educação em todos os espaços. Além disso, justifica-se
a oferta deste curso na modalidade à distância frente à dificuldade de o ensino presencial
atingir todos os espaços, considerando que dele participam docentes de todos os Campi do
Ifal.

O curso teve sua primeira oferta no Campus Maceió, em maio de 2017, para uma
turma de 50 alunas/os/docentes, sendo 45 vagas destinadas às/aos docentes do Ifal e 05 vagas
destinadas a comunidade externa.

2) Plano Institucional de Formação para os Profissionais do Ensino.

A iniciativa  referente  à  elaboração do Plano Institucional  de  Formação para  as/os
Profissionais do Ensino foi cancelada considerando que o Instituto Federal de Alagoas tem
em  seu  organograma  de  Gestão  uma  coordenação  denominada  Coordenação  de
Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal (CDCP), responsável, dentre outras, por ações
dessa natureza.

3) Formação para os profissionais do ensino

Em relação à formação continuada das/os servidoras/es do Ifal que atuam diretamente
no ensino, a Proen continua proporcionando e incentivando a participação de professores e
técnicas/os administrativas/os em eventos internos e externos com essa finalidade. Com o
objetivo de promover a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, o Departamento de
Articulação Pedagógica junto ao demais setores da Proen, como Departamento de Graduação
e Departamento de Educação Básica, realizou algumas formações continuadas para docentes
e  técnicas/os,  tanto  para  os  recém-empossados  como  para  servidoras/es  dos  campi.  Em
conjunto com a gestão de ensino local dos campi, realizou eventos de formação pedagógica
às/aos profissionais do ensino, as quais seguem descritas abaixo:

 Formação  Pedagógica  Para  Professoras/es,  Pedagogas/os  E  Tae’s  Recém
Empossadas/os, uma em cada semestre do ano.

 Participação em eventos realizados pelos campi, através de palestras formativas ou
oficinas sobre:

- A Reforma do Ensino Médio;

- A Reforma do Ensino Médio e a Formação de Professores; 

- A relação entre a afetividade e a aprendizagem;



- O direito do aluno em aprender;

- Avaliação da Aprendizagem;

- A Educação de Jovens e Adultos: saberes e práticas;

- A avaliação da aprendizagem e a importância do Conselho de Classe;

- Planejamento e Avaliação;

- Ética e Relações Interpessoais;

- Relacionamento Interpessoal.

 Participação na organização do I e do II Seminário sobre a Reforma do Ensino Médio;

A PROEN também participou de diversas outras atividades e eventos, os quais foram
de grande relevância para a condução de seus trabalhos e condução do ensino no Ifal, as quais
seguem listadas abaixo:

 Acompanhamento do processo de ingresso dos estudantes nos cursos presenciais de
graduação do Ifal, por meio do Sisu 2017.1 e 2;

 Acompanhamento  do  processo  de  seleção  de  estudantes  para  participação  em
intercâmbio internacional: Instituto Politécnico de Bragança (IPB);

 Participação no III Encontro de Supervisores do Pibid/Ifal, em Penedo – AL;

 Participação no Enalic 2017, em Campina Grande – PB;

 Participação  no IV Colóquio  Nacional  e  I  Colóquio  Internacional  A Produção  do
Conhecimento  em  Educação  Profissional:  a  reforma  do  ensino  médio  e  suas
implicações  para  a  educação profissional,  com apresentação do trabalho intitulado
“Reforma do Ensino Médio e Formação de Professores para a Educação Profissional:
nova lei - velhos interesses”.

 Participação na publicação do Livro: Ensino Médio Integrado no Brasil: fundamentos,
práticas e desafios;

A  Proen  também  participou  de  alguns  eventos  durante  2017,  bem  como  foi
responsável pela organização de atividades importantes para o ensino no Ifal, as quais seguem
descritas abaixo:

 Organização  e  participação  na  organização  do  Congresso  Acadêmico  do  Ifal  -
CONAC – 2017;

 Representação e participação no Fórum Estadual Permanente de Educação de Alagoas
– FEPEAL;

 Análise dos calendários acadêmicos dos campi para posterior aprovação no CEPE;

Abaixo serão descritas ações e indicadores pertinentes a Coordenação de Registro de
Diplomas e Diretoria de Políticas Estudantis,  as quais não estão abarcados nas iniciativas
descritas anteriormente, mas possuem relevância dentro do trabalho desenvolvido pela Pró-
reitoria de Ensino.



REGISTRO DE DIPLOMAS

O  setor  de  Coordenação  de  Registro  de  Diplomas  tem por  atribuições  receber  o
processo  com  requerimento  para  expedição  de  diplomas,  conferir  toda  documentação
obrigatória, organizar as folhas do processo, confeccionar o diploma, providenciar assinaturas
das/os reitoras/es e encaminhar o original do diploma e suas cópias para o campus de origem.

Logo mais, são apresentadas as ações que foram desenvolvidas no decorrer do ano de
2017,  ainda  com  algumas  barreiras,  mas  com  resultados  positivos  e  muito  empenho  de
todas/os as/os envolvidas/os.

Segurança

O Instituto Federal de Alagoas adota na confecção de sus diplomas alguns materiais e
itens importantes de segurança, com o objetivo de evitar fraudes de diplomas.

Papel moeda 94 g, com no mínimo 04 itens de segurança (holografia com a marca do
Instituto / fundo numismático / microletras / fundo invisível), obrigatoriamente numerados.
Tudo isso para maior segurança.

 

Números de diplomas por campus

No ano de 2017, o setor de Registro de Diplomas,  confeccionou um total  de 245
diplomas. Foram diplomas confeccionados para os mais diferentes campi do Ifal.

Gráfico 12: Quantidade de diplomas confeccionados por campus

                                                          Fonte: Coordenação de Registro de Diplomas



Diplomas por curso

Quadro 8: Diplomas emitidos por curso e campus/localidade

CAMPUS/LOCALIDAD

E

CURSO QUANTIDADE

Arapiraca
Licenciatura em letras/português 02
Tecnologia em hotelaria  01

Maragogi

Licenciatura em letras/português 11
Tecnologia em hotelaria  07
Licenciatura em Ciências Biológicas 03
Bacharel em administração pública 02

Bahia Tecnologia em hotelaria  02
Satuba Tecnologia em Laticínios 10

Palmeira dos Índios

Tecnologia em Sistemas Elétricos 13
Tecnologia em Construção de Edifícios 02
Licenciatura em Letras Português EAD 04
Licenciatura em Ciências Biológicas EAD 01

São José da Laje Licenciatura em Ciências Biológicas EAD 04
Licenciatura em Letras Português EAD 08

Marechal Deodoro
Tecnologia em Gestão Ambiental 32
Tecnologia em Hotelaria 01
Tecnologia em Turismo 03

Santana do Ipanema Licenciatura em Letras Português 05
Penedo Licenciatura em Letras Português 02

Maceió

Bacharel em Sistemas de Informação 06
Tecnologia em Gestão de Turismo 23
Tecnologia em Design de Interiores 17
Tecnologia em Alimentos 8
Licenciatura em Ciências Biológicas 12
Licenciatura em Química 11
Licenciatura em Matemática 05
Tecnologia em Hotelaria 18
Tecnologia em Construção de Edifícios 16
Tecnologia em Desporto e Lazer 01
Licenciatura em Letras 06
Tecnologia em Publicidade 05
Tecnologia em Urbanização 01
Tecnologia da Informação 01
Tecnologia em Sistema de Informação 02

                                                                             Fonte: Coordenação de Registro de Diplomas

Certidão de autenticidade

 O setor de Coordenação de Registro de Diplomas também é responsável por emitir
certidão  de  autenticidade,  comprovando  autenticidade  do  diploma  baseada  em  nossos
registros. A certidão de autenticidade é elaborada visando satisfazer os ofícios enviados pelos
mais diferentes órgãos, interessados em saber se o diploma é de fato verídico.



Gráfico 13: Quantidade de certidões de autenticidade emitidas

                                            Fonte: Coordenação de Registro de Diplomas

POLÍTICAS ESTUDANTIS

A seguir serão fornecidas informações quanto à execução financeira e operacional das
políticas estudantis do IFAL durante o ano de 2017.

1. Análise das políticas e ações estudantis

No que  concerne  ao  orçamento  destinado  à  Assistência  Estudantil  (AE),  pode-se
inferir  que,  nos  últimos  anos,  houve  um  constante  crescimento  orçamentário,  conforme
Gráfico  1,  o  que  tem possibilitado  a  manutenção  da  oferta  dos  programas  e  serviços  da
PAE/IFAL. Em 2017,  houve redução do repasse. Entretanto,  a gestão do IFAL garantiu o
valor total do ano anterior, por compreender o impacto positivo das ações desenvolvidas, pela
equipe da AE, para o acesso, a permanência com qualidade e a conclusão com êxito das/os
estudantes.

Gráfico 14: Evolução do orçamento da Assistência Estudantil do Instituto Federal de Alagoas,
nos anos de 2012 a 2017.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

R$3.924.694,00 

R$6.356.584,00 

R$8.375.604,00 

R$10.727.887,00 

R$12.426.771,00 

R$12.426.771,00 

Orçamento da Assistência Estudantil do Instituto Federal de Alagoas (2012-2017)



2. Quadro técnico da Assistência Estudantil nos campi do IFAL

A equipe multiprofissional da AE, conforme Resolução/CS nº 16/2017, é composta
por profissionais das áreas de Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e
Serviço Social. Com a expansão do Ifal, a demanda de/para os profissionais vem crescendo ao
longo dos anos. Em 2017, houve nomeação de novas/os servidoras/es lotadas/os na AE em
diversos  campi  (nutricionistas,  enfermeiros/as  e  técnicos/as  em  enfermagem).  Este  fato
possibilitou a ampliação de programas e serviços para atender às demandas das/os estudantes.

Tendo  em  vista  o  início  das  atividades  das/os  novas/os  servidoras/es  da  área  de
Nutrição  no  primeiro  semestre  de  2017,  a  DPE  ofertou  “Formação  Inicial  em  Políticas
Estudantis do IFAL”, com o intuito de repassar informações relativas à AE e do papel do
profissional  de  Nutrição  na  Instituição.  Além disso,  o  Fórum Permanente  de  Assistência
Estudantil  (FORPAE) adotou novo formato  de reunião  ao incluir  capacitações  para  as/os
servidoras/es, conforme listadas abaixo:

- Educação Inclusiva: transtornos de aprendizagem

- Primeiros Socorros

- Intervenções em Saúde no âmbito educacional: suicídio e depressão na adolescência

- Orçamento Público

3. Das bolsas e auxílios

No ano de 2017, o orçamento repassado pelo MEC para a execução da PAE foi de R$
12.426.771,00. Em meados do referido ano, o Governo Federal informou corte de 15%, tendo
o IFAL complementado em R$ 993.000,00. Entretanto, no final do ano 100% do recurso foi
repassado pelo MEC. Com isso, a Assistência Estudantil devolveu à Administração do Ifal o
valor complementado devido ao corte inicial.

O  Programa Auxílio  Permanência  objetiva  garantir  condições  de  permanência  e
conclusão  através  da  transferência  de  recursos  financeiros  aos  estudantes  para  custear
despesas  com  transporte,  alimentação,  moradia,  creche,  atendimento  educacional
especializado  ou  outras  necessidades  socioeconômicas.  Em 2015,  este  programa  atendeu
4.792  estudantes.  Já  em  2016,  4.706  estudantes  foram  comtemplados/as.  Em  2017,  este
quantitativo  aumentou  para  5.283  beneficiados.  Tal  aumento  só  foi  possível  devido  ao
reajuste nos valores das bolsas para contemplar maior número de estudantes, uma vez que
surgiram novos cursos e alguns e entrada de estudantes.

O Programa Bolsa de Estudo objetiva assistir financeiramente os/as estudantes que
são colaboradoras/es nos projetos de pesquisa ou extensão. Em 2015, o referido programa
contemplou 56 estudantes nos Campi Arapiraca, Maceió, Marechal Deodoro, Murici, Penedo,
Piranhas, Santana do Ipanema e Satuba.  Em 2016,  74  estudantes  foram beneficiados/as,
representando um aumento de 32% quando comparado ao ano anterior. Houve a ampliação
das vagas para o Programa Bolsa de Estudo, em virtude da adesão dos Campi Coruripe,
Maragogi, São Miguel dos Campos e do aumento de vagas ofertadas nos campi Arapiraca,
Murici,  Penedo  e  Piranhas.  Em 2017,  98  estudantes  foram contempladas/os  com bolsas,
aumento  de  24,48%.  Este  aumento  ocorreu  por  causa  das  vagas  ofertadas  pelos  campi
Arapiraca e Murici,  apesar dos campi Piranhas e Marechal Deodoro não disponibilizarem
vagas em editais de seleção.



O  Programa  Bolsa  Proeja  tem  por  finalidade  a  promoção  da  inclusão  social  e
elevação  da  escolaridade,  por  meio  dos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e cursos de PROEJA FIC articulado
ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.  Em  2015,  foram
atendidas/os  274 estudantes nos Campi Maceió, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios e
Satuba.  Em 2016, 154 estudantes foram contemplados/as,  representando uma redução de
43% de bolsas ofertadas quando comparadas ao ano anterior. Apesar da implementação do
Programa  Proeja  no  Campus  Piranhas;  os  Campi  Maceió,  Marechal  Deodoro  e  Satuba
tiveram uma redução no número de estudantes atendidos/as e no Campus Palmeira dos Índios
não houve oferta no ano de 2016. Em 2017, 189 estudantes dos campi Maceió, Marechal
Deodoro, Piranhas e Satuba foram contempladas/os por este programa.

O  Programa  de  Incentivo  às  Práticas  Artísticas  e  Desportivas  (PIPAD)  visa
possibilitar  às/os estudantes o despertar para as experiências artísticas ou desportivas que
possam  proporcionar  o  reconhecimento  de  habilidades  em modalidades  esportivas  e  nas
diversas linguagens artísticas (artes visuais, dança, música ou teatro). Em 2015, este programa
foi  implementado pelos  Campi Arapiraca,  Maceió,  Maragogi,  Marechal  Deodoro,  Murici,
Palmeira dos Índios, Penedo, Piranhas, Santana do Ipanema e Satuba, que somados assistiram
221 estudantes. Em 2016, 165 estudantes foram beneficiados/as, representando uma redução
de 25% quando comparados  aos  dados  do  ano anterior.  Em 2017,  169 estudantes  foram
assistidas/os, mantendo-se a realidade do ano anterior. Esta bolsa tem valor fixo determinado
na PAE, por isso não houve reajuste de valor com relação ao ano anterior, como ocorreu com
o Programa de Auxílio Permanência. Mesmo assim, a manutenção do quantitativo deu-se por
causa da solidificação do Programa nos campi, como integração entre ensino e AE.

O Programa de  Apoio às Atividades Estudantis  possibilita a concessão de  óculos
corretivos, fardamento escolar e material didático, visando proporcionar condições
igualitárias de participação nas atividades escolares, conforme quadro 2.

Quadro 9: Quantitativo de itens distribuídos pelo Programa de Apoio às Atividades
Estudantis.

                                    Ano
   Itens

2015 2016 2017

Óculos corretivos 286 362 611

Fardamento
Todos os estudantes matriculados nos cursos de

nível médio foram contemplados 
6.048 6.704

Material didático 2.725 1.097 3.801

O quantitativo referido de fardamento e material didático é relativo aos campi que
adquiriram tais itens com recurso financeiro da AE, a saber: Arapiraca, Batalha, Benedito
Bentes, Coruripe, Murici, Penedo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos e Viçosa,
com relação a bolsas, cadernos e canetas; acrescidos de Piranhas, Rio Largo e Satuba para
fardamento. 

Por meio do Programa de  Alimentação e Nutrição Escolar  são ofertadas refeições
que atendam às necessidades nutricionais da/o  estudante, assim como a realização de
educação nutricional para contribuir com o rendimento escolar, aprendizagem e a formação
de práticas alimentares saudáveis. Em 2015, foram atendidos 1.997 estudantes matriculados
nos Campi Maceió, Marechal Deodoro e Satuba, únicos que possuem estrutura de refeitório



em funcionamento. Em 2016, os mesmos campi atenderam o somatório de 1.384 estudantes
pelo programa. Em 2017, o campus Penedo passou a ofertar alimentação para os estudantes,
por meio de serviço terceirizado. Entretanto, por problemas contratuais, o campus Maceió
suspendeu a oferta  de refeições e  somente 100 estudantes passaram a receber  o valor  da
alimentação em pecúnia, o que justifica a diminuição total de atendidas/os para 1.261.

4. Dos serviços ofertados

4.1 Medicina, Enfermagem e Odontologia

O programa de Assistência à Saúde tem como objetivo oferecer ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que abranjam a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos,  o  diagnóstico  e  o  tratamento  de  baixa  complexidade;  visando  o  bem-estar  e  a
qualidade de vida do/a discente. Através deste programa, em 2015, foram realizados 28.336
atendimentos às/aos estudantes pelos setores médico,  de enfermagem e odontológico.  Em
2016, o número de atendimentos foi de 16.132 e 4.701 estudantes atendidos. Em 2017, foram
realizados 12.849 atendimentos para 4.997 estudantes, com ações individuais e coletivas. A
diminuição considerada destes números foi ocasionada pelo auxílio que os profissionais da
AE necessitaram fornecer  para  o  Subsistema Integrado  de  Atenção  à  Saúde do Servidor
Público Federal (SIASS).

Em 2017, foram nomeadas/os técnicas/os em enfermagem e enfermeiras/os para os
campi Arapiraca, Batalha, Coruripe, Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro, Murici, Penedo,
Piranhas,  Santana  do  Ipanema,  São  Miguel  dos  Campos  e  Viçosa.  Isto  possibilitará  a
execução deste programa em todos os campi do Ifal, à exceção do campus Benedito Bentes.

4.2 Nutrição 

A  atuação  do  profissional  de  Nutrição  no  Ifal  dár-se-á  por  meio  da  educação
nutricional, do atendimento ambulatorial e da regulamentação, planejamento e avaliação da
qualidade  de  refeições  servidas  às/aos  estudantes  no  âmbito  institucional  (cantina  e
refeitório),  além da realização de processo seletivo nos campi com refeitório,  ações estas
vinculadas ao programa de Alimentação e Nutrição Escolar. 

Em 2017, seis campi foram contemplados com a nomeação de profissionais, a saber:
Batalha,  Coruripe,  Marechal  Deodoro,  Maragogi,  Murici,  Piranhas.  Por  isso,  foi  possível
realizar 1.301 atendimentos a 1.039 estudantes, por meio de eventos, ações e palestras, bem
como atendimentos individuais para avaliação/orientação nutricional. Ressalta-se que estão
excluídos deste quantitativo os dados listados anteriormente para o refeitório.

4.3 Psicologia

O Programa de Aconselhamento Psicológico tem por objetivo o reconhecimento das
demandas que se produzem no contexto escolar, tendo como foco de atenção a saúde do/a
discente  e  seu  desenvolvimento  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  ou  seja,  o
reconhecimento dos aspectos psicossociais implicados no cotidiano escolar. Em 2015, foram
atendidos 937 estudantes; em 2016, 1.161 e, em 2017, 1.350 estudantes foram assistidas/os
pelo programa.



O  Programa de  Orientação  Profissional  visa  facilitar  a  escolha  profissional  do
estudante, auxiliando-o na compreensão de sua situação de vida, incluídos aspectos pessoais,
familiares  e  sociais.  Supõe-se  que  a  partir  dessa  compreensão  a/o  estudante  terá  mais
condições de definir qual a melhor escolha possível, dado seu projeto e condições de vida.
Em 2015,  este  programa  atendeu  624  estudantes;  em 2016,  esse  quantitativo  foi  de  806
estudantes e, em 2017, foram atendidos 516. Este programa realiza atendimentos individuais
ou grupais, conforme demanda detectada pelo profissional. 

O Programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da Saúde tem como foco
o desenvolvimento de ações voltadas à educação para a saúde. Em 2015, foram atendidas/os
2.927  estudantes,  sendo  executado  pelos  Campi  Arapiraca,  Marechal  Deodoro,  Piranhas,
Satuba, Murici e Penedo. Em 2016 e 2017, foram realizadas ações interdisciplinares, com
profissionais  de  Enfermagem,  Psicologia,  Medicina,  Nutrição  e  Odontologia,  tendo  sido
atendidas/os 3.754 e 3.358 estudantes, respectivamente.

A partir destes dados, percebe-se que houve aumento dos atendimentos relativos ao
Programa de Aconselhamento Psicológico, demonstrando ser a maior demanda da psicologia
durante o ano de 2017 no Ifal. A redução das/os atendidas/os pelo programa de Orientação
Profissional pode ser associado a não conclusão da compra dos testes psicológicos no ano de
2017,  processo  este  que  será  concluído  em  2018.  Da  mesma  forma,  a  redução  das/os
atendidas/os pelo programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da Saúde deve-se
ao  fato  do  incentivo  às  ações  integradas  com  as  diversas  categorias  profissionais  da
assistência estudantil, não sendo desenvolvidas atividades isoladas deste programa, as quais
também estão inseridas em outros programas como o Refletir e Educar. 

Destaca-se ainda a ausência de profissionais no quadro efetivo dos campi Batalha,
Coruripe, Rio Largo, Viçosa e Benedito Bentes, situação que acarreta transtornos para as/os
estudantes, que apresentam diversas demandas nas oficinas realizadas pela DPE. A fim de
minimizar tais  demandas, o grupo de profissionais realiza, sempre que solicitado, ações e
palestras nesses campi.

4.4 Serviço Social

O  Programa  de  Acompanhamento  Social  se  configura  em  um  atendimento
permanente que busca a viabilização de recursos internos e externos, mantendo um processo
de articulação com a/o estudante e sua família, visando criar condições de permanência na
Instituição.  Este programa abrange  todos  as/os  estudantes  que  são  contempladas/os  com
bolsas e auxílios de AE, passando a ser acompanhados pelas/os  profissionais.  No ano de
2017,  foram  realizados  9.307  atendimentos.  Devido  à  alteração  nos  critérios  de
contabilização, não foi possível proceder à análise quantitativa comparativa.

O Programa  Refletir e Educar tem como objetivo a promoção de ações educativas
que tratem dos mais diversos temas sobre a formação social, política e cultural da sociedade.
Foram atendidas/os 1.031 e 834 estudantes nos anos de 2016 e 2017, respectivamente.

Além destes programas, o Serviço Social é responsável pelo processo de seleção dos
programas  de  distribuição  de  bolsas  e  auxílios  (Auxílio  Permanência,  Bolsa  de  Estudo,
Incentivo  às  Práticas  Artísticas  e  Desportivas,  Apoio  às  Atividades  Estudantis  –  óculos
corretivos – e Bolsa Proeja). Nos campi onde não há Assistente Social, o grupo acompanha o
processo seletivo junto aos campi e realiza a análise socioeconômica, por meio de entrevistas
com as/os estudantes, o que acarreta em sobrecarga para as/os profissionais, diminuição das
ações coletivas ou interdisciplinares e desassistência às/aos estudantes do Ifal.



4.5 Residência Estudantil

O Programa de  Residência  Estudantil  objetiva  possibilitar  moradia  de  qualidade
às/aos estudantes, proporcionando um espaço de convivência. Este programa é  executado,
exclusivamente, pelo Campus Satuba devido ao fato de ser o único que possui estrutura física
de residência e que tem estudantes com disciplinas em tempo integral. Nesse  sentido,  o
referido Campus atendeu: 84, em 2015; 39, em 2016 e 75 estudantes, em 2017.



10.2. Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

A Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Inovação  (PRPI)  é  conduzida  por  um  pró-reitor,
nomeado  pelo  reitor,  e  é  um  órgão  que  executa  o  planejamento,  a  coordenação,  a
superintendência, o fomento e acompanhamento das atividades e das políticas de pesquisa do
IFAL. Numa perspectiva de integração ao ensino e à extensão, promove ações de incentivo à
pesquisa, à qualificação, à ciência, à tecnologia e à inovação tecnológica. De acordo com o
organograma do IFAL, integram a PRPI: I. Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação II. Chefe de
Departamento de Pesquisa e Inovação III. Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica
IV.  Coordenador  de  Pós-Graduação  V.  Coordenador  de  Qualificação  Acadêmica  VI.
Coordenador de Planejamento da Pós-Graduação. A Figura a seguir revela o organograma da
PRPI/IFAL em seus respectivos cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG). 

Fonte: IFAL.

É de competência desta Pró-Reitoria: 

I- efetivar e estimular, preferencialmente, a pesquisa aplicada, a produção cultural, as ações
relativas  ao  empreendedorismo,  ao  cooperativismo  e  ao  desenvolvimento  científico  e  de
inovação tecnológica, estendendo seus benefícios à comunidade;

II- promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias de caráter social,
principalmente, as direcionadas à preservação e à conservação do meio ambiente; 

III- fomentar as atividades relativas à pós-graduação e à pesquisa com objetivo de formar
recursos humanos para as atividades de investigação, de produção, de empreendedorismo e de
difusão de conhecimentos culturais, artísticos, científicos e de inovação tecnológica, sendo



desenvolvidas  em articulação  com o  ensino  e  a  extensão,  ao  longo  de  toda  a  formação
profissional. 

I. DEPARTAMENTO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

A PRPI prepara regulamentos, editais de pesquisa e efetua o pagamento de diárias e
passagens aos servidores que participam de eventos científicos, tecnológicos e de inovação.
Por meio de seus editais, financia a qualificação dos servidores com cursos de especialização,
MBA e  mestrados  e  realiza  o  pagamento  de  bolsas  a  discentes  e  docentes  que  estejam
desenvolvendo projetos de pesquisa aprovados em editais do IFAL. A Tabela seguinte mostra
a estrutura administrativa da PRPI.

Estrutura administrativa da PRPI

FUNÇÃO NOME
Pró-Reitor Carlos Henrique Almeida Alves

E-mail: carloshenriqueprpi@gmail.com
Telefone: (82) 98113-6272

Departamento de Pesquisa e Inovação José Ginaldo da Silva Júnior
E-mail: pesquisa@ifal.edu.br
Telefone: (82) 98113-6742

Coordenação de Pós-Graduação Altanys Silva Calheiros
E-mail: altanys.asc@gmail.com
Telefone: (82) 98113-7035

Coordenação de Qualificação Acadêmica Lucas de Melo Silva
E-mail: lucasmelo.ifal@outlook.com

Coordenação de Planejamento de Pós-Graduação Flávia Bonfietti Izidoro
E-mail: izidoro.flavia@gmail.com

Coordenação do Núcleo de Inovação 
Tecnológica

Daniele Gomes de Lyra
E-mail:nit@ifal.edu.br
Telefone: (82) 98114-2299

Técnico –administrativos Danielle Clara de Santana
E-mail: danielleprpi.ifal@gmail.com

Cristiane Francisco da Silva
E-mail: cristianesilva_9@hotmail.com

1. COORDENAÇÕES DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Os campi do IFAL possuem Coordenações de Pesquisa e Inovação que organizam em
seus locais os eventos de pesquisa, cuidam dos programas de pesquisa e auxiliam a PRPI nas
suas ações, na divulgação dos editais e outras atividades co-relacionadas no IFAL. A Tabela a
seguir revela os coordenadores de pesquisa e inovação dos campi do IFAL.

Lista das coordenações de pesquisa dos campi do IFAL

CAMPUS COORDENADOR E-MAIL

ARAPIRACA Augusto César Lúcio de Oliveira pesquisa.arapiraca2017@gmail.com
BATALHA José Ribeiro jorisneto@gmail.com

mailto:lucasmelo.ifal@outlook.com


CORURIPE Maria José Oliveira maria.design@hotmail.com
MACEIÓ Demetrius Pereira Morilla pespos.maceio@gmail.com

MARAGOGI Joabe Gomes de Melo jgmbiologo@hotmail.com

MARECHAL 
Pedro Guilherme Fernandes da

Silva
pedro.ifal@gmail.com

MURICI
Carlos Alexsandro de Carvalho

Souza
c.alexcarvalho@hotmail.com

PALMEIRA Manoel Pereira da Silva Junior manoelpsilvajr@gmail.com
PENEDO Adriano de Souza Freitas adrifreitas23@gmail.com

PIRANHAS Michelângelo de Oliveira Silva angelo_ufrpe@yahoo.com.br

RIO LARGO
Ricardo Luís Alves de Oliveira

Ribeiro
rickufal@gmail.com

SANTANA Franklin Alves dos Anjos franklin.anjos@ifal.edu.br
SÃO MIGUEL Paulete Constantino Cerqueira pauletecerqueira@yahoo.com.br

SATUBA Marcelo Barros Lima Verde marcelolimaverde@gmail.com
VIÇOSA Beatriz Medeiros de Melo mmelobeatriz@gmail.com

2. INICIAÇÃO CIENTÍFICA (2017 - 2018)

Em maio de 2017, a PRPI do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), por meio de seu
Departamento  de  Pesquisa  e  Inovação  (DPI),  que  é  o  responsável  pelos  Programas  de
Iniciação Científica do IFAL, e no uso de suas atribuições legais, tornou público o processo
para seleção de projetos de pesquisa para os programas de iniciação científica por meio do
EDITAL  PRPI/IFAL No  03/2017  -  PROGRAMA INSTITUCIONAL DE  BOLSAS  DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBITI  e  PIBIC –  IFAL com período  de  execução  de  01  de
AGOSTO de 2017 a 31 de JULHO de 2018. Neste edital, foram aprovados 322 projetos de
pesquisa, sendo 247 projetos na modalidade PIBIC e 75 na modalidade PIBITI. Do total, 247
bolsas são custeadas pela PRPI, 39 são custeadas pelos campi de execução dos projetos, 20
são pagas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) e 16 são
pagas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com
valores de bolsas para cada projeto de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os níveis técnico,
tecnológico e de graduação. 

Neste edital a PRPI inovou, ao fazer uso de uma ferramenta de submissão e avaliação
dos  projetos  propostos  (Módulo  PIBIX),  por  meio  da  construção  de  uma  plataforma
desenvolvida por estudantes do ensino técnico e superior do IFAL, denominada COMUNICA
e que foi concebida e financiada com recursos de seu custeio. Tal ação foi decisiva no êxito
do processo, na otimização de recursos,  assim como constituiu-se numa oportunidade ímpar
de aprendizado aplicado para os alunos, além de também poder ser aproveitada para suas
práticas profissionais (estágio obrigatório). A maior parte dos alunos saiu deste projeto para o
mercado formal de trabalho.

Para um período de 5 meses (agosto a dezembro de 2017) foram descentralizados
recursos no valor total de R$ 494.000,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil reais). A Tabela
a seguir mostra o quantitativo descentralizado por campus do IFAL para o pagamento dos
bolsistas do programa. O acompanhamento e controle dos projetos aprovados neste programa
será realizado em 3 (três) etapas. A primeira etapa ocorrerá nos campi do IFAL, no período de
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fevereiro e março de 2018, por meio de visita in loco, sendo realizada uma avaliação parcial
com a presença de avaliadores selecionados em Chamada pública na própria instituição. No
final  do  prazo  de  execução  dos  projetos,  ocorrerá  a  avaliação  final,  consistindo  em
apresentação pública pelos  alunos bolsistas,  a  ser  realizada no VI Encontro  de Inovação,
Tecnologia e Iniciação Científica do IFAL (VI EITIC), que ocorrerá no mês de agosto de
2018;  além  da  entrega  do  relatório  final,  conforme  modelo  disponibilizado.  Essas  três
avaliações, a que os trabalhos estão submetidos, são previstas no supracitado edital.

Valores descentralizados para os campi do IFAL para o pagamento das bolsas do projetos de
pesquisa para o período de agosto a dezembro de 2017

CAMPUS
QUANTITATIVO TOTAL

DE BOLSAS VALOR A SER DESCENTRALIZADO (R$)
ARAPIRACA 26 52.000,00

BATALHA 18 36.000,00

BENEDITO BENTES 1 2.000,00

CORURIPE 11 22.000,00

MACEIÓ 44 88.000,00

MARAGOGI 11 22.000,00

MARECHAL DEODORO 7 14.000,00

MURICI 23 46.000,00

PALMEIRA DOS ÍNDIOS 44 88.000,00

PENEDO 18 36.000,00

PIRANHAS 5 10.000,00

RIO LARGO 1 2.000,00

SANTANA DO IPANEMA 2 4.000,00

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 4 8.000,00

SATUBA 22 44.000,00

VIÇOSA 10 20.000,00

TOTAL 247 494.000,00

Destacamos que, conforme apresentado na tabela acima, os valores são referentes a
bolsas para alunos de nível médio e superior, com o valor mensal de R$ 400,00 para o período
de  cinco  meses,  ou  seja,  de  agosto  a  dezembro  do  ano  corrente  .  Desta  forma,  foram
descentralizados o valor total de QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS
(R$ 494.000,00) para o atendimento de 247 bolsas de iniciação científica. 

3. INICIAÇÃO CIENTÍFICA (2016 – 2017)

Em  Janeiro  de  2017,  a  PRPI  solicitou  a  descentralização  de  crédito  aos  Campi
referente  ao  período  de  janeiro  a  julho  de  2017  para  o  pagamento  dos  Programas
Institucionais de Bolsa Científica e Tecnológica 2016/2017, edital  03/2016 PRPI/IFAL. A
descentralização foi realizada de acordo com a tabela a seguir.



Créditos a serem descentralizados de acordo com o campus do IFAL para o período de janeiro
a julho de 2016

CAMPUS
QUANTITATIVO TOTAL DE

BOLSAS VALOR A SER DESCENTRALIZADO (R$)
Arapiraca 9 25.200,00

Batalha 4 11.200,00

Coruripe 4 11.200,00

Maceió 39 109.200,00

Maragogi 19 53.200,00

Marechal Deodoro 11 30.800,00

Murici 15 42.000,00

Palmeira dos Índios 34 95.200,00

Penedo 14 39.200,00

Piranhas 12 33.600,00

Rio Largo 6 16.800,00

Santana do Ipanema 10 28.000,00

São Miguel dos Campos 1 2.800,00

Satuba 17 47.600,00

Viçosa 1 2.800,00

TOTAL
196 548.800,00

4. FAPEAL

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) concedeu ao
IFAL 20 (vinte) cotas de bolsas de iniciação científica - PIBIC. A PRPI realiza a distribuição
dessas bolsas ao final do resultado do edital, fazendo a indicação, substituição e cancelamento
de nomes de bolsistas das cotas da Fundação. Os critérios para a distribuição dessas bolsas
são  fornecidos  pela  agência  que,  dentre  eles,  exige  que  o  orientador  seja  servidor  com
titulação mínima de mestrado e os discentes sejam do nível superior. A tabela seguinte revela
os orientadores e bolsistas da modalidade PIBIC para o período de agosto a dezembro de
2017.

Bolsistas pagos pela FAPEAL disponibilizados por campus do IFAL

ORIENTADOR BOLSISTA CAMPUS

ANGELA DE GUADALUPE SILVA COR-
REIA MARIA JACILMA DA SILVA Maceió
ANGELA FROEHLICH NICHOLAS BARROS DOS SANTOS Satuba
CLEYLTON BEZERRA LOPES SARA SOUZA PEREIRA Maceió
CRISTIAN JOSE SIMOES COSTA FERNANDA DO NASCIMENTO GOUVEIA Piranhas
DANIELE GOMES DE LYRA RAQUEL FERREIRA VASCONCELOS Maceió
DILLIANI FELIPE BARROS DE OLIVEIRA KAMILLAH MILLENA VIEIRA DE ATAÍDE Maceió
EBENEZER BERNARDES CORREIA 
SILVA JEDSON EMANOEL DA SILVA ZU Maceió
FABIANO BARBOSA DE SOUZA PRATES LUIS PAULO FERREIRA NEVES Piranhas
FLAVIA BONFIETTI IZIDORO KAMILA PACHECO MARTINS DA SILVA Marechal Deodoro
FLAVIA KAROLINA L. DUARTE BARBOSA JOÃO GONÇALVES TÔRRES FILHO Maceió



FLAVIO MOTA MEDEIROS GABRIEL LIMA SILVA Maceió
GREGORY ARTHUR DE A. CARLOS ALAN MARTINS DOS SANTOS Palmeira dos Índios
IVO AUGUSTO ANDRADE R. CALADO ANDERSON MORAIS FEITOSA JÚNIOR Maceió
JOHNNATAN DUARTE DE FREITAS PABLLO HENRIQUE DE SOUZA LIMA Maceió
JONAS DOS SANTOS SOUSA DAVI CAVALCANTE DE OLIVEIRA SANTOS Maceió
JOSE JENIVALDO DE MELO IRMAO ELANA ALENCAR DOS P. MEDEIROS Marechal Deodoro
MÔNICA XIMENES CARNEIRO DA 
CUNHA IGOR MATHEUS BARROS MOREIRA Maceió
PHABYANNO RODRIGUES LIMA MONIK TAMÍRES SILVA SANTOS Maceió
RODRIGO MERO SARMENTO DA SILVA AMANDA LYS MATOS DOS SANTOS MELO Maceió
STOECIO MALTA FERREIRA MAIA RAFAELA LOPES OLEGÁRIO ROMÃO Marechal Deodoro

5. CNPq

O CNPq concedeu ao IFAL 16 (dezesseis) bolsas de iniciação científica e tecnológica.
A PRPI realiza a distribuição dessas bolsas a cada edital fazendo a indicação, substituição e
cancelamento de indicação de bolsistas das cotas do CNPq. O IFAL possui uma cota junto ao
órgão de fomento de 06 (seis) bolsas de Iniciação Tecnológica modalidade PIBITI e 10 (dez)
bolsas de Iniciação Científica modalidade PIBIC. Essas bolsas têm validade de 12 meses. As
últimas implantadas tiveram início em agosto de 2017, selecionadas a partir  do Edital  03
PRPI/IFAL e serão encerradas em Julho de 2017, obedecendo calendário da instituição CNPq.
A tabela a seguir revela os orientadores e bolsistas da modalidade PIBITI para o período de
agosto a dezembro de 2017. 

Bolsas concedidas pelo CNPq para a modalidade PIBITI durante o período de agosto a
dezembro de 2017.

ORIENTADOR BOLSISTA
Gregory Arthur de A. Carlos Alisson Douglas dos Santos Souza

Jonas dos Santos Sousa Jeniffer Mclaine Duarte de Freitas
Monica Ximenes Carneiro da Cunha Jonathan Alajoan Nascimento Rocha

Phabyanno Rodrigues Lima Jéssica Da Conceição Da Silva
Johnnatan Duarte de Freitas Maria Jisele Dos Passos Santos

Renato de Mei Romero Thayná Patrícia da Silva Nascimento

Bolsas concedidas pelo CNPq para a modalidade PIBIC durante o período de agosto a
dezembro de 2016

ORIENTADOR BOLSISTA
Djalma de Albuquerque Barros Filho Antony Ernesto dos Santos Silva

Antonio Albuquerque de Souza Herbert Filipe dos Santos Silva
Stoecio Malta Ferreira Maia Itairan Camelo de Macena Albuquerque
Ingrid Sofia Vieira de Melo João Victor Laurindo dos Santos

Fabiano Barbosa de Souza Prates Magna Pereira dos Santos
Áurea Luiza Quixabeira Rosa e Silva Rapôso Maria Thatiane Gomes Ramalho de Freitas

Alan John Duarte de Freitas Mariana do Nascimento Lima
André Luís Bonfim Sousa Ramon Rodrigues Damasceno
Cintia Teles de Andrade Ranniele Luiza Ventura da Silva



Daniele Claudino Maciel Josélia Monteiro dos Santos

6.  BOLSA DO  PROGRAMA DE  APOIO  À  PRODUTIVIDADE  EM  PESQUISA –
PAPPE

Em fevereiro/2017, a PRPI no uso de suas atribuições legais e regimentais, tornou
público o processo de seleção de pesquisadores do Instituto Federal, por meio da publicação
do Edital 02/2017 – Bolsa de Produtividade de Pesquisa e Inovação do Programa de Apoio à
Pesquisa - PAPPE/IFAL. Esse edital foi publicado com o intuito de selecionar pesquisadores
para  promover  a  pesquisa  científica  e  tecnológica  e  de  forma  a  ampliar  a  produção
acadêmico-científico-cultural, no Instituto Federal de Alagoas. Visa incentivar o pesquisador
com relevante  produção científico  e  tecnológica  e/ou  de  inovação,  em todas  as  áreas  do
conhecimento bem como sua inserção em futuros programas de pós-graduação Stricto Sensu
da instituição. Foram disponibilizadas três modalidades de bolsa PQ (A), PQ (B) e PQ (C),
com valores respectivamente de R$ 1.200,00, R$ 950,00 e R$ 750,00. Para concorrer  ao
edital, os pesquisadores deveriam obedecer aos requisitos mínimos que estavam associados à
publicação  de  artigos  publicados  com  Qualis  A1,  A2,  B1,  B2  e  B3  e/ou  depósito  de
propriedade intelectual/patentes ou terem aprovados projetos em edital de agência de fomento
externa,  entre  outros  critérios.  Os  critérios  de  seleção  empregados  neste  edital  foram:
produção intelectual com base no currículo Lattes,  mérito técnico-científico de projeto de
pesquisa e aprovação em programas de iniciação científica dentro do IFAL. Nesse edital,
foram selecionados  18  (dezoito)  bolsistas  de  produtividade,  sendo  selecionados  10  (dez)
pesquisadores tipo PQ – A, 06 (seis) tipo PQ – B e 02 (dois) tipo PQ – C. A Tabela a seguir
mostra os pesquisadores selecionados neste edital.

Bolsista de produtividade selecionados no edital PAPPE/IFAL 2017 que tiveram pagamentos
realizados até dezembro de 2017

PESQUISADOR A - PQ (A)

Alex Emanuel Barros Costa
Daniel de Magalhães Araújo
Ellen Maianne Santos Mello Ra-
malho
Fabiano Barbosa de Souza Prates
Flavio Mota Medeiros
Ingrid Sofia Vieira de Melo
Johnnatan Duarte de Freitas
Phabyanno Rodrigues Lima
Renato de Mei Romero
Stoecio Malta Ferreira Maia

PESQUISADOR B – PQ (B)

Alan John Duarte de Freitas
Angela Froehlich
Geraldo Alves Sobral Junior
Mônica Lima Alves Porto
Poliana Pimentel Silva
Samuel Silva

PESQUISADOR C – PQ (C)

Marcílio Ferreira de Souza Junior
Mônica Ximenes C. da Cunha

7. GRUPOS DE PESQUISA

A Resolução No 28/CS, de 30 de agosto de 2013, aprovou o regulamento geral para
criação, certificação e avaliação de grupos de pesquisa do Instituto Federal de Alagoas. O
grupo de pesquisa é definido como um conjunto de pesquisadores organizados em torno de
uma ou duas lideranças, pertencentes a campus do IFAL. Atualmente, o Instituto Federal de
Alagoas possui 65 (sessenta e cinco) grupos de pesquisa certificados no diretório de grupos de



pesquisa no Brasil. A Tabela seguinte revela os diferentes grupos de pesquisa certificados pelo
IFAL.

Grupos de pesquisa certificados pela instituição

NOME DO GRUPO NOME DO LÍDER ÁREA 
AGROECOLOGIA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL

MARCELO CAVALCANTE AGRONOMIA

AGROECOLOGIA E RECURSOS 
NATURAIS

VALTAIR VERISSIMO AGRONOMIA

BIOTECNOLOGIA APLICADA AOS PRO-
CESSOS AGROINDUSTRIAIS

DANIELLE DOS SANTOS TAVARES 
PEREIRA

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS

CENTRO DE PESQUISA EM SOFTWARE FLÁVIO MOTA MEDEIROS CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

COGNIÇÃO E APRENDIZAGEM NAS 
CIÊNCIAS E NA MATEMÁTICA-CACM AUXILIADORA BARALDI PACHECO EDUCAÇÃO

COMPUTAÇÃO E CODIFICAÇÃO 
QUÂNTICA

GIVALDO OLIVEIRA DOS 
SANTOS

ENGENHARIA ELÉTRICA

DESENVOLVIMENTO E 
SUSTENTABILIDADE NO SERTÃO 
DE ALAGOAS

TARCISIO FAGNER ALEIXO 
FARIAS

SOCIOLOGIA

DESIGN E ESTUDOS 
INTERDISCIPLINARES

ROSSANA VIANA GAIA ARQUITETURA E 
URBANISMO

EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, LE-
TRAMENTO E TECNOLOGIAS

ANTONIO CARLOS SANTOS DE LIMA EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO, TRABALHO, 
AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO

ENAPEAD - ENSINO E 
APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA

EDNALDO FARIAS GOMES EDUCAÇÃO

ENERGIA ALTERNATIVA FERNANDO JOSÉ DA SILVA MATEMÁTICA
ESTUDO DE HUMANAS DO BRASIL CON-
TEMPORÂNEO

GISELE OLIVEIRA DE LIMA CIÊNCIA POLÍTICA

ETNOZOOTECNIA E SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL 
NO SEMIÁRIDO

NELSON VIEIRA DA SILVA ZOOTECNIA

FACILITADORES DE APRENDIZADO
EM BIOLOGIA

EBENÉZER BERNARDES 
CORREIA SILVA

ECOLOGIA

FILOSOFIA POLÍTICA E 
ECONÔMICA

BRUNO HENRIQUE UCHÔA DA 
SILVA GOMES

FILOSOFIA

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
POLÍTICAS E PRÁTICAS

REGINA MARIA DE OLIVEIRA 
BRASILEIRO

EDUCAÇÃO

GCAMI - GRUPO DE CIÊNCIAS APLICA-
DAS MULTI E INTERDISCIPLINAR 

ANDREA MACLEYBIANE GOIS 
TAVARES ENGENHARIA QUÍMICA

GENTELLI HERBERT NUNES DE ALMEIDA 
SANTOS

LETRAS

GERGILA - GRUPO DE ERGONOMIA
E GINÁSTICA LABORAL

CASSIO HARTMANN EDUCAÇÃO FÍSICA

GESTÃO AMBIENTAL E MEIO 
AMBIENTE - GAMA

ADELMO LIMA BASTOS AGRONOMIA



NOME DO GRUPO NOME DO LÍDER ÁREA 
GIPA - GRUPO INTERDISCIPLINAR 
DE PESQUISAS AMBIENTAIS

VICENTE RODOLFO SANTOS 
CEZAR

AGRONOMIA

GIPEME - GRUPO INTERDISCIPLINAR EM 
PESQUISA EM METAL MECÂNICA

EDUARDO HENRIQUE VIANA DE 
SOUSA ENGENHARIA MECÂNICA

GIPHU - GRUPO 
INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA 
EM HUMANIDADES

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS
LIMA

EDUCAÇÃO

GMF&M - GRUPO DE METALURGIA
FÍSICA E MECÂNICA

JORGE LUÍS LAURIANO GAMA ENG. DE MATERIAIS E 
METALÚRGICA

GRUPEMA RENATO DE MEI ROMERO ECOLOGIA

GRUPO DE ANÁLISE E PESQUISA 
EM DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL - GAPDA

ABEL COELHO DA SILVA NETO QUÍMICA

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA 
EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA

ROMILDO JOSÉ DE SOUZA ENGENHARIA CIVIL

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA 
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA, 
EDUCAÇÃO, TRABALHO E 
TECNOLOGIA - GPICET

ANNE FRANCIALY DA COSTA ARAÚ-
JO

EDUCAÇÃO

GRUPO DE ESTUDOS DE 
ELETROTÉCNICA

MAGNO JOSÉ GOMES DA SILVA ENGENHARIA ELÉTRICA

GRUPO DE ESTUDOS MEMÓRIA E ETNO-
HISTÓRIA DE ALAGOAS (GEMTEH)

AMARO HÉLIO LEITE DA SILVA ANTROPOLOGIA

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE PRÁTICAS 
LINGUAGEIRAS - GEPLIN CRISTIANO LESSA DE OLIVEIRA LETRAS

GRUPO DE FÍSICA COMPUTACIONAL 
APLICADA ALEX EMANUEL BARROS COSTA FÍSICA

GRUPO DE MECÂNICA 
ESTATISTICA

CARLOS ARGOLO PEREIRA 
ALVES

FÍSICA

GRUPO DE PESQUISA APLICADA AO 
MEIO AMBIENTE

DANIELE CLAUDINO MACIEL CIÊNCIAS AMBIENTAIS

GRUPO DE PESQUISA EM 
ANALÍTICA, ELETROANALÍTICA E 
DESENVOLVIMENTO DE 
SENSORES QUÍMICOS - GPAES

PHABYANNO RODRIGUES LIMA QUÍMICA

GRUPO DE PESQUISA EM 
AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA - GPAR

EMERSON FERREIRA DE 
ARAUJO LIMA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GRUPO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS
AGRÁRIAS

JOSÉ ANTONIO DA SILVA MADALE-
NA

ZOOTECNIA

GRUPO DE PESQUISA EM ENSINO 
DE FÍSICA

GERALDO ALVES SOBRAL 
JÚNIOR

EDUCAÇÃO

GRUPO DE PESQUISA 
INTERDISCIPLINAR EM ED. 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

MARIA DO SOCORRO FERREIRA
DOS SANTOS

EDUCAÇÃO

GRUPO DE PESQUISA MÚLTIPLOS 
OLHARES SOBRE A LINGUAGEM

CLEUSA SALVINA RAMOS 
MAURÍCIO BARBOSA

LETRAS

GRUPO  DE  PESQUISAS  EM
TECNOLOGIAS  LIMPAS  E  ED.
AMBIENTAL - TECLAM

ANA PAULA SANTOS DE MELO 
FIORI

QUÍMICA

GRUPO DE TRABALHO E PESQUISA
EM GÊNERO E RAÇA (GEGRA)

DANIELLY SPÓSITO PESSOA DE 
MELO

SOCIOLOGIA



NOME DO GRUPO NOME DO LÍDER ÁREA 

GRUPO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA 
AGROALIMENTAR

CLAUDIVAN COSTA DE LIMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS

GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE 
ESTUDOS E PESQUISAS EM 
EDUCAÇÃO - GEMPE

NÁDIA MARA DA SILVEIRA EDUCAÇÃO

INTERDISCIPLINARIDADE, 
TRANSDISCIPLINARIDADE E 
MULTIDISCIPLINARIDADE NOS 
MÚLTIPLOS SABERES DO ENSINO

TIAGO CORDEIRO DE 
OLIVEIRA

EDUCAÇÃO

LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA, 
INSTRUMENTAÇÃO E 
AUTOMÁTICA (LEIA)

PAULO CÉSAR DO 
NASCIMENTO CUNHA

ENGENHARIA ELÉTRICA

LABORATÓRIO DE PROCESSOS 
INDUSTRIAIS

FELIPE THIAGO CALDEIRA DE 
SOUZA

ENGENHARIA QUÍMICA

LABORATÓRIO DE REDES, 
SISTEMAS E AUTOMAÇÃO 
(LARISSA)

RAFAEL THYAGO ANTONELLO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

LAMBE-LAMBE DIGITAL: AS MIL 
FACES DO MUNDO.

JUDIVAN JOSÉ LOPES ARTES

MICROBIOLOGIA DE LEITE ANGELA FROEHLICH CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS

NELL - NÚCLEO DE ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS

MARIA LUCILENE DA SILVA LETRAS

NIESTA - NÚCLEO DE INFORMÁTICA EM 
EDUCAÇÃO, SAÚDE ELETRÔNICA E TEC-
NOLOGIAS ASSISTIVAS

MARCILIO FERREIRA DE SOUZA 
JÚNIOR CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE 
ORGANIZAÇÕES, GESTÃO, 
EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E 
QUALIDADE (NEOGETQ)

LUIZ ANTONIO FELIX JUNIOR ADMINISTRAÇÃO

NÚCLEO DE GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR-
NGEDE

ANA KARLA CAVALCANTE FERREIRA ADMINISTRAÇÃO

NÚCLEO MULTIDISCIPLINAR DE 
ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE PRÁTICAS
SOCIAIS EMANCIPADORAS E AÇÕES 
COLETIVAS

ALINE FERREIRA DA SILVA COSTA CIÊNCIA POLÍTICA

NÚCLEO TECNOLÓGICO EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL - NUTECC

MANOEL MARTINS DOS SANTOS 
FILHO ENGENHARIA CIVIL

NUMDI: NÚCLEO MULTICIPLINAR 
DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

 CARLOS HENRIQUE ALMEIDA 
ALVES

 MULTIDISCIPLINAR

PRINCÍPIOS ATIVOS NATURAIS E 
ATIVIDADES BIOLÓGICAS-PANAB

JÉSU COSTA FERREIRA JÚNIOR QUÍMICA

QUÍMICA DE PRODUTOS 
NATURAIS APLICADA A ECOLOGIA

JEFFERSON CUNHA DOS 
SANTOS

QUÍMICA

REDES INTELIGENTES MARCELO DE ASSIS CORRÊA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SÍNTESE E APLICAÇÃO DE 
SEMIOQUÍMICOS

JOHNNATAN DUARTE DE 
FREITAS

QUÍMICA

SOLOS E AMBIENTE STOECIO MALTA FERREIRA 
MAIA

AGRONOMIA



NOME DO GRUPO NOME DO LÍDER ÁREA 
TECNOLOGIA BIOQUIMICA CECILIA DANTAS VICENTE QUÍMICA
TEIA-TECNOLOGIAS EMERGENTES E IN-
TELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

HEMILIS JOYSE BARBOSA ROCHA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Distribuição da área de atuação dos grupos de pesquisa

8. V ENCONTRO DE INICIAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CIENTÍFICA (V
EITIC)

No período de 12 a 14 de setembro de 2017, foi realizado no Instituto Federal de
Alagoas – Campus Satuba -  o V Encontro de Inovação, Tecnologia e Inovação Científica do
Instituto Federal de Alagoas (V EITIC – IFAL). O evento serviu para que a PRPI realizasse a
avaliação final dos projetos de pesquisa que foram finalizados em julho de 2017. Durante o
evento foram apresentados 229 (duzentos e vinte e nove) trabalhos científicos na modalidade
oral  e  avaliados  por  servidores  internos  e  externos  ao  IFAL.  O  evento  foi  realizado
concomitantemente ao II  Congresso Acadêmico do IFAL (II  CONAC),  momento em que
também  houve  a  realização  de  apresentação  cultural,  mostra  de  banners,  conferências,
palestras, mesas-redondas e workshop dos bolsistas de produtividade. 

9. COMUNICA PRPI

Este Projeto de pesquisa especial tem o intuito do desenvolvimento de um Sistema de
Informação  para  auxílio  ao  gerenciamento  e  tomada  de  decisão  no  âmbito  da  PRPI,
considerando  a  integração de  diversas  bases  de  dados  com informações  estratégicas,  tais
como SIAPEnet,  Lattes,  SIGA e  outros  que  permitam a  melhoria  e  maior  eficiência  dos
processos em andamento e continuidade ao aperfeiçoamento das ações desta PRPI. 

O objetivo  deste  projeto  é  criar  um Sistema de  Informação (SI)  que possibilite  a
agregação de informações que sirvam para decisões estratégicas e para a comunicação no



contexto da PRPI, considerando diversas bases de informação disponíveis e relacionados a
este projeto. Entre outras atividades: levantar as necessidades de agregação de informações
para  auxílio  à  tomada  de  decisões  no  âmbito  da  PRPI;  definir  interfaces  claras  de
comunicação destas informações, a partir de outras bases de informações usadas como fonte;
elaborar uma interface unificada com as informações agregadas, de forma que fique intuitivo
e auxilie nas decisões estratégicas da PRPI; permitir o acesso aos demais servidores do IFAL
e atender aos princípios da transparência e acesso à informação da sociedade brasileira.

 Nesse  contexto,  precisamos  de  discentes  visando  elevado  grau  de  qualificação,
principalmente  na  área  de  informática,  para  podermos  realizar  o  desenvolvimento  da
plataforma que irá unir os dados disponíveis para que a PRPI possa desenvolver suas ações e
políticas de pesquisa. Atualmente, pouco se sabe sobre informações consideradas valiosas,
tais  como:  o  índice  de  produtividade  docente,  quantidade  de  grupos  de  pesquisa  ativos,
números  de  servidores  afastados  entre  outras.  Essas  informações  existem,  mas  estão
espalhadas em diversos sistemas de várias esferas no governo. Desta forma, faz-se necessária
a unificação dessas  informações  de  maneira  coerente e  organizada,  para ser  consultada a
qualquer momento por qualquer entidade ou pessoa interessada. Portanto, este projeto visa
atender a três requisitos: necessidade de tomada de decisões estratégias por parte dos pró-
reitores  e  do  reitor;  necessidades  de  organização  internas  da  PRPI  e  a  agregação  de
informações e controle de produtividade interna do IFAL e, por último, o gerenciamento das
pesquisas:  administrar  os  sistemas  de  submissão  de  projetos  e  publicações  científicas,
organizando as informações, implementando melhorias e dando suporte aos seus usuários. A
Figura  seguinte  ilustra  como o  Comunica  PRPI  irá  realizar  a  interface  entre  as  diversas
informações disponíveis:

Bases de dados agregadas pela plataforma ComunicaPRPI

II. NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT é um órgão executivo da Administração
Superior  diretamente  subordinado  à  PRPI.  Criado  em  junho  de  2010,  o  NIT  tem  por
finalidade  estimular  a  pesquisa  na  área  de  inovação  tecnológica  e  promover  a  adequada
proteção das  invenções  geradas  no âmbito  do  Instituto  Federal  de Alagoas  (IFAL)  e  sua
transferência ao setor produtivo, bem como difundir a cultura da propriedade intelectual entre
a comunidade docente e discente.

Em 2017 houve significativas  conquistas,  fruto do trabalho do NIT/PRPI – IFAL:
aprovação do regulamento de propriedade intelectual atualizado à luz do novo marco legal



(Lei Nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016); depósito de sua primeira patente; aprovação no
edital  do  BNB  em  parceria  com  empresas  locais,  prestação  de   serviço,  por  parte  de
professores do IFAL, a uma empresa colombiana, com recebimento de bolsas, intermediada
pela  FUNDEPES,  sendo uma ação  pioneira  no  IFAL,  e,  finalmente,  a   realização  de  04
transferências de tecnologia.

Conforme supracitado,  foi aprovada a Resolução nº 06/CS de propriedade Intelectual
do IFAL, no dia 12 de junho de 2017, que dispõe sobre a propriedade e a gestão de direitos
relativos à propriedade intelectual e à inovação, no âmbito do Instituto Federal de Alagoas -
IFAL, delega competências e dá outras providências.

A  primeira  patente  depositada  pelo  IFAL,  consiste  num  invento  denominado
“dendrômetro eletrônico”,  um dispositivo  de medição,  que acompanha o crescimento  das
plantas, frutas, galhos e árvores, auxiliando profissionais da área agrícola e florestal, além do
depósito da patente, foram feitas buscas de anterioridades em diversos projetos.

Instituído  pelo  Banco  do  Nordeste  em 22/01/1971,  o  Fundo  de  Desenvolvimento
Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (FUNDECI) promove o desenvolvimento
tecnológico,  a  validação  e  a  difusão  de  tecnologias  compatíveis  com  as  peculiaridades
regionais, considerando os aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais dos setores
produtivos.O  IFAL  participou  do  Edital  do  BNB  “FUNDECI  01/2017”  -  subvenção
econômica, fazendo parceria com 04 empresas locais. 

Foram aprovados 13 projetos para financiamento no Nordeste, dos quais 02 são de
Alagoas.  O IFAL foi  a  única instituição interveniente a aprovar  projetos no Estado.  Vale
ressaltar que dos 13 projetos selecionados,  30,76% (4/13) o interveniente foi um instituto
federal, sendo o IFAL o único instituto a aprovar dois projetos neste edital.

Em setembro de 2017, foi assinado um convênio para realização de pesquisa entre o
IFAL e a empresa Innovative Education, o primeiro deste modelo a ser efetivado no IFAL.
Após constatação da competência dos profissionais em Alagoas, a multinacional fez o convite
para que a entidade a auxiliasse na melhoria de tradução de termos técnicos para os seus
produtos.  Como  forma  de  viabilizar  essa  parceria,  a  Fundação  de  Extensão  e  Pesquisa
(Fundepes) foi convidada para gerir o contrato.

O  professor  Victor  Sgarbi,  coordenador  de  Projetos  Especiais  da  Pró-Reitoria  de
Pesquisa  e  Inovação  (PRPI)  e  coordenador  administrativo  do  projeto,  relatou  que  estão
envolvidos seis professores do Centro de Idiomas e outros três de áreas específicas, além de
um docente externo.

Tais  parcerias  estão  previstas  nos  documentos  que  tratam  de  pesquisa  e
desenvolvimento tecnológico (P&D), são contabilizadas como indicadores no PDI do IFAL,
além de indicadores positivos no relatório de gestão do Instituto.



Em relação à transferência de tecnologia, o SISPRONATEC foi o primeiro caso de
transferência de tecnologia do IFAL. O SISPRONATEC foi desenvolvido por dois servidores
do IFAL. Sendo utilizado, desde sua concepção no IFAL, o software tem facilitado muito o
gerenciamento  do  Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego
(PRONATEC), o qual foi implantado no Instituto Federal do Piauí (IFPI).

A equipe da PRPI desenvolveu o “sistema de submissão de projetos e conferência do
IFAL”  o  qual  gerenciou  o  Conecta  IF  (2017)  e  o  Simpósio  de  Pós-graduação  (SimPós)
realizado pelo IFTM, quais tiveram, respectivamente 448  e 192 trabalhos submetidos.

Após o gerenciamento dos eventos supracitados, o sistema conta com mais de 600
avaliadores cadastrados de todas as regiões do país.

Foi acordado em 2017, que o supracitado sistema desenvolvido na PRPI/IFAL será
utilizado pelo CONNEPI 2018, maior evento científico da rede IF, cuja expectativa é de cerca
de 4.000 trabalhos submetidos. 

O NIT-IFAL executou outras ações, como: idealização e realização da primeira edição
do  Avant  IF,  acompanhamento  das  avaliações  parciais  e  finais  dos  projetos  PIBITI,
participação de reuniões com os coordenadores de pesquisa e inovação, e realização de 43
buscas de anterioridades de projetos de pesquisa submetidos a editais da PRPI, atualização
das redes sociais e participação das reuniões da rede global de empreendedorismo.

Em relação à organização de eventos, foi promovida a primeira edição do AVANT IF,
entre  os  dias  26  à  28  de  maio  no  IFAL Santana  do  Ipanema,  evento  que  envolveu  445
participantes de diferentes campi e teve como objetivo promover atividades de estímulo à
cultura do empreendedorismo e da inovação, com premiação de modelos de negócios viáveis
e  sustentáveis,  de  potencial  mercadológico.  A premiação  foi  dividida  nas  modalidades
tradicional e tecnológica, respectivamente.

Fonte: https://goo.gl/ERXiKw

https://goo.gl/ERXiKw


Em primeiro lugar na categoria tradicional, o Hibridger traz uma solução energética de
alta performance, ao integrar energia solar, energia eólica e moto geração de gás natural. Na
modalidade  tecnológica  o  primeiro  lugar  ficou  com  o  projeto  I  light  um  protótipo  de
movimentação de luminárias de teto idealizado para atender pessoas com mobilidade física
reduzida.

As  ideias  inovadoras  foram premiadas  com uma visita  à  aceleradora  de  negócios
Ignitions, em São Paulo, despertando o interesse de empresas da área de tecnologias e entrou
em ação, de forma experimental, na Ecovila de Riacho Doce, em Maceió. 

Após a expertise obtida em um treinamento sobre negócios, e a equipe Hibridger ter a
mudança de nome para Áxion, os jovens partiram para uma nova experiência no Instituto
Politécnico  do  Porto  (P.  Porto),  em  Portugal,  no  qual  fizeram  um  intercâmbio  de
conhecimentos  na  área  de  tecnologias  e  participarão  de  um projeto  inovador  na  área  de
tecnologias  inteligentes  e  sustentáveis:  O  Projeto  Smarteness  (Smart  Energy  Sustancial
System) que visa desenvolver sistemas inteligentes aplicados à area de energia, a partir de
ideias  que  mesclem  conhecimentos  em  energias  renováveis  e  edifícios  inteligentes.  O
Smarteness  é  uma  continuação  do  Elecon,  projeto  de  cooperação  técnico-científica
internacional, coordenado pelo Politécnico do Porto, e com o objetivo de estabelecer uma
rede entre pesquisadores europeus e brasileiros, cujo trabalho de pesquisa contribuirá para o
sucesso da implementação do conceito de redes elétricas inteligentes (smart-grids).

Fonte: https://goo.gl/5tNFzJ

Participação nas avaliações de trabalhos de PIBITI desenvolvidos pelo instituto para
acompanhar o andamento dos projetos e apresentar o NIT aos alunos e servidores, bem como
nas  reuniões  com  o  Chefe  de  Departamento  de  Pesquisa  e  Inovação,  coordenadores  de
pesquisa  dos  campi,  ocasião  esta  em  que  foram  distribuídos  CDs  “KIT  NIT”  contendo
material de apoio sobre Propriedade Intelectual e Inovação a cada coordenador de Pesquisa e
Inovação.

Nas  Redes  Sociais,  foram  publicados  conceitos  e  classificações  relativos  à
Propriedade Intelectual, Programa de Computador, Direito Autoral, Patente, Marca, Inovação,
Invenção,  Descoberta,  Desenho  Industrial,  Circuito  de  Topografia  Integrado  e  Indicação
Geográfica.

Além disso, existe a atualização constante das redes sociais com notícias,  eventos,
jurisprudências  e  curiosidades  nas  áreas  de  propriedade  intelectual,  inovação  e
empreendedorismo,  como  o  como:  Curso  Geral  de  Propriedade  Intelectual  a  distância,
promovido pela Organização Internacional da Propriedade Intelectual. A coordenação do NIT
participa mensalmente das reuniões da Rede Global de Empreendedorismo.

A Rede Global do Empreendedorismo (RGE) é uma organização mundial, fundada em
2007 na Inglaterra, com o intuito de disseminar e fortalecer a cultura empreendedora pelo
mundo. Para garantir efetividade das ações da RGE à nível municipal, formaram-se Comitês
locais,  para  que  eles  sejam  grandes  propulsores  da  transformação  do  ecossistema
empreendedor,  a  partir  de  soluções  inovadoras  e  mobilização  dos  seus  agentes.  A
RGE/Maceió iniciou suas atividades em outubro de 2016 e o IFAL colabora com a Rede
Global  desde  a  formação  do  Comitê  Local  colaborando  para  melhorar  o  ambiente
empreendedor na capital alagoana. Após o trabalho realizado pela RGE, Maceió, em 2017,
subiu uma colocação no Índice de Cidade Empreendedoras.

https://goo.gl/5tNFzJ


III. COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

A Coordenação  de  Pós-Graduação  (CPG)  vem realizando  o  acompanhamento  dos
cursos de pós-graduação lato e stricto sensu atualmente existentes no IFAL e se empenhando
para  a  concretização  de  novos  cursos  de  pós-graduação  nestas  categorias.  Também  tem
buscado  viabilizar  a  criação  de  novos  cursos  de  Mestrado,  por  meio  de  incentivo  e
viabilização de inserção de servidores do IFAL em vários Programas de Pós-Graduação, nos
diferentes  níveis  de  qualificação.  Resultando,  assim,  na elevação do grau de qualificação
acadêmica desses servidores.

• Cursos de Pós-Graduação lato sensu ofertados pelo IFAL

O Conselho Superior do IFAL, aprovou em 23 de dezembro de 2013 a RESOLUÇÃO
No 53 que faz a regulamentação Geral do Cursos de Pós-Graduação lato sensu ofertados pelo
IFAL. Esses cursos são regidos pelo disposto neste regulamento aprovado, tendo em vista o
Decreto No 5.224, de 01 de outubro de 2004, o Decreto No 5.773, de 09 de maio de 2006,
Resolução CNE/CES No 01/2001, de 03 de abril de 2001, Resolução CNE/CES No 01/2007,
de 08 de junho de 2007, alterada pela Resolução CNE/CES N° 05/2008, de 25 de setembro de
2008, a portaria MEC No 328 de 1º de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 02/02/2005, a
Lei No 11.892, de 29 dezembro de 2008 e a Resolução No 18/CS do IFAL, de 28 de março de
2012.

Os  programas  de  pós-graduação  lato  sensu  ofertados  pelo  IFAL constituem-se  de
cursos  de especialização ou equivalentes,  com carga horária  mínima de 360 horas.  Estes
cursos  de  pós-graduação  são  oferecidos  aos  portadores  de  diploma  de  cursos  de  nível
superior, reconhecidos pelo Ministério de Educação (MEC) e tem caráter profissionalizante e
tem  por  objetivo  complementar,  ampliar  e  aprofundar  o  nível  de  conhecimento  teórico,
prático e/ou empírico nas áreas do saber em que estão associados, proporcionando atualização
de conteúdos e aprimoramento profissional dos discentes que os frequentam. 

Atualmente, o IFAL oferece a comunidade seis cursos de Pós-Graduação lato sensu,
são eles: 

1. Especialização em Ensino das Ciências e Matemática, oferecido pelo campus Arapiraca;

2. Especialização em Linguagens e Práticas Sociais, no campus Arapiraca;

3.   Especialização  em  Gerenciamento  e  Desenvolvimento  Ágil  de  Software,  no  campus
Maceió;

4. Especialização em Química Tecnológica, no campus Maceió;

5. Especialização em Educação e Meio Ambiente, no campus Marechal Deodoro e; 

6. Especialização em Linguagens e Práticas Sociais, oferecido pelo campus Murici.

A primeira turma da Especialização em Educação e Meio Ambiente iniciou em 2013.
Em 2015 foi realizado o segundo processo seletivo deste curso, onde ingressaram 40 novos
alunos, sendo que, até o presente 05 discentes já concluíram o seu processo de qualificação.
No segundo semestre de 2017, foi realizada a última seleção de alunos que serão matriculados
em fevereiro e iniciarão as atividades em março de 2018. 

A primeira  turma da Especialização em Linguagem e Práticas Sociais,  no campus
Arapiraca, iniciou em 2013. No ano de 2016, ocorreu o segundo processo seletivo para este



curso  que,  atualmente  conta  com 28  discentes  matriculados,  provenientes  deste  processo
seletivo.  Em novembro de 2017 teve início um novo processo seletivo,  sendo o ingresso
previsto para fevereiro/março de 2018.

A primeira turma da Especialização em Química Tecnológica também teve início em
2013. Tendo ocorrido outros dois processos seletivos nos anos de 2014 e 2015. Atualmente o
curso está em vias de integralização de sua última turma.

As primeiras turmas dos cursos de Especialização em Linguagens e Práticas Sociais,
campus Murici, e Ensino das Ciências e Matemática, campus Arapiraca, iniciaram em 2017.
Atualmente os cursos contam, respectivamente, com 32 e 40 alunos em curso.

A proposta do curso de Especialização em Gerenciamento e Desenvolvimento Ágil de
Software  foi  a  mais  recentemente  submetida  e  aprovada  na  Instituição.  Sua  submissão  e
aprovação ocorreram no primeiro semestre de 2017. A primeira seleção de alunos aconteceu
no  primeiro  semestre  de  2017.  O curso  iniciou  suas  atividades  em setembro  de  2017  e
atualmente conta com 30 discentes matriculados. 

Com relação aos cursos de pós-graduação lato sensu, atualmente em funcionamento, a
CPG vem realizando o acompanhamento desses ao longo do ano, por meio de formulários de
acompanhamento  disponibilizados  na  página  da  PRPI,  na  pasta  documentos/formulários,
podendo  ser  acessado  pelo  link
(http://www.pesquisa.ifal.edu.br/documentos/formularios/formulario-de-acompanhamento-
dos-cursos-de-pos-graduacao-lato-sensu/viel).

• Cursos de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado)

Além das atividades realizadas para o fortalecimento dos cursos de pós-graduação lato
sensu do IFAL, a CPG tem realizado levantamentos constantes dos indicadores de produção
técnico-científica dos servidores (administrativos e docentes) doutores, do IFAL, a fim de
identificar as áreas com possibilidade de submissão de propostas de Mestrados Profissionais
(stricto sensu), com a finalidade de aprovar Programas de Mestrado nas áreas de atuação dos
docentes com maiores possibilidades de êxito e, que possam contribuir sobremaneira para a
verticalização do ensino e da pesquisa científica ofertados e realizados no Instituto, como
também, buscar sanar demandas da sociedade Alagoana.

Neste  sentido,  em  2015,  após  levantamento  da  produção  técnico-científica  dos
servidores do IFAL, a CPG identificou uma forte tendência para a submissão de uma proposta
de  Mestrado  Profissional  na  área  de  Ciências  Ambientais  da  Coordenação  de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), agência responsável pela avaliação
e aprovação das propostas e pelo acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação stricto
sensu no Brasil.

Em decorrência desse levantamento, no primeiro semestre de 2016, foram realizados
os convites aos servidores do IFAL com potencial para compor a proposta de mestrado e, após
esse  primeiro  contato,  foram  realizadas  reuniões  com  os  integrantes  da  proposta  para
viabilizar a reconstrução do escopo da proposta submetida no ano anterior à CAPES e que na
oportunidade foi rejeitada.

Os servidores que compõem o corpo docente da proposta de Mestrado Profissional em
Tecnologias Ambientais, que obteve aprovação no segundo semestre de 2016, com resultado
divulgado pela CAPES em outubro do corrente ano, e que tem sua sede e funcionamento no
campus Marechal Deodoro, são os relacionados abaixo:

http://www.pesquisa.ifal.edu.br/documentos/formularios/formulario-de-acompanhamento-dos-cursos-de-pos-graduacao-lato-sensu/viel
http://www.pesquisa.ifal.edu.br/documentos/formularios/formulario-de-acompanhamento-dos-cursos-de-pos-graduacao-lato-sensu/viel


-  Campus  Marechal  Deodoro:  Michely  Inez  Prado  de  Camargo  Libos,  Renato  de  Mei
Romero, e Stoécio Malta Ferreira Maia;

 -  Campus  Maceió:  Áurea  Luiza  Quixabeira  Rosa  e  Silva  Raposo,  Johnnatan  Duarte  de
Freitas, Marcílio Ferreira de Souza Júnior, Mônica Ximenes Carneiro da Cunha, e Phabyanno
Rodrigues Lima;

-  Campus  Maragogi:  André  Sueldo  Tavares  de  Lima,  Joabe  Gomes  de  Melo,  e  Marcelo
Cavalcante;

- Campus Murici: Ronny Francisco Marques de Souza;

- Campus Palmeira dos Índios: Sheila Karolina Justino Marques;

- Campus Piranhas: Fabiano Barbosa de Souza Prates;

- Campus Satuba: Ana Catarina Monteiro C. Mori da Cunha e Daniel de Magalhães Araújo;

- Reitoria: Altanys Silva Calheiros.

Além dos servidores do IFAL, a proposta de Mestrado aprovada pela CAPES também
contou  com  a  participação  do  professor  Josealdo  Tonholo,  da  Universidade  Federal  de
Alagoas.  Após  a  aprovação  da  proposta,  iniciamos  os  trabalhos  para  viabilizar  o
funcionamento do curso no ano de 2017. Pretende-se, ainda, trabalhar na confecção de outras
propostas de mestrado profissional para posterior submissão à apreciação da CAPES.

Em maio de 2017, foi lançado o primeiro edital de seleção para ingresso de alunos no
curso  de  Mestrado  em  Tecnologias  Ambientais,  tendo  as  atividades  letivas  ocorrido  em
setembro desse mesmo ano. Ao todo foram ofertadas 20 vagas para a sociedade, sendo estas
distribuídas da seguinte forma: 12 (doze) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) vagas
para servidores  do IFAL e 04 (quatro)  vagas destinadas  à população que se enquadra na
política de ações afirmativas do IFAL, conforme disposto na  Orientação Normativa n° 01 –
PRPI/2017,  aprovada  e  publicizada  em  maio  de  2017
(http://www.pesquisa.ifal.edu.br/documentos/outros/orientacao-normativa-acoes-afirmativas-
ifal-prpi/view). Salienta-se que houve uma grande procura pelo curso, que obteve um número
de  165  candidatos  inscritos  no  processo  seletivo,  ressaltando-se  a  grande  demanda  da
sociedade Alagoana por este tipo de curso e nível de ensino que pela primeira vez pode ser
ofertado pelo IFAL.

Em agosto  de  2017,  o  IFAL aderiu  à  chamada  de  ingresso  de  novas  instituições
associadas para composição de novos polos para o Programa de Mestrado Profissional em
Rede Nacional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), tendo obtido êxito com a
aprovação do curso em setembro do mesmo ano. O curso está em fase de implantação, tendo
sua sede no campus avançado Benedito Bentes, com início das atividades letivas prevista para
o segundo semestre de 2018.

O programa contará com 12 docentes lotados nos campus Maceió, Marechal Deodoro,
Murici, Penedo, Satuba e Viçosa do IFAL e ofertará 24 vagas para a comunidade interna e
externa à instituição.

Em outubro de 2017 o IFAL, por meio de sua Coordenação de Pós-Graduação/PRPI e
em associação com a Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) encaminhou uma proposta
de  Mestrado  Acadêmico  em  Ciências  Ambientais  para  apreciação  pela  CAPES.  Caso  a
proposta seja aprovada, o curso terá como sede e local de funcionamento o Polo Tecnológico

http://www.pesquisa.ifal.edu.br/documentos/outros/orientacao-normativa-acoes-afirmativas-ifal-prpi/view
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Agroalimentar de Arapiraca, como sede na UNEAL, e o Polo Tecnológico Agroalimentar de
Batalha, sede do curso no campus Batalha do IFAL.

• Elaboração  da  resolução  nº  09/CS,  de  14  de  abril  de  2017  (que  substituiu  a
resolução  Nº  43/CS,  DE  22  DE  DEZEMBRO  DE  2014): essa  resolução
regulamenta a concessão de afastamento de docentes para participar de cursos de pós-
graduação stricto sensu e de estágio pós-doutoral e dá outras providências.

• Elaboração da Orientação Normativa n° 01/PRPI/IFAL – de 11 de maio de 2017:
Estabelece  orientações  sobre  a  Política  de  Ações  Afirmativas  para  negras/os,
quilombolas e indígenas, nos Cursos de Pós-Graduação lato e stricto sensu, no âmbito
do Instituto Federal de Alagoas.

IV. COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

A política de fomento e implantação de novos cursos de pós-graduação lato e stricto
sensu propicia formas de garantir a verticalização do eixo ensino, pesquisa e extensão, de
forma a realizar o que está disposto na Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui
a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia.

Tais ações, entretanto, ultrapassam os limites do IFAL, uma vez que estão diretamente
ligadas, também, à continuidade da formação de profissionais que atuam nos mais variados
setores da sociedade alagoana, oferecendo-lhes condições de ampliar 

seus  saberes  e  aprimorar  suas  práticas,  estejam elas  voltadas  para a  atuação na educação
básica do estado ou para o setor produtivo.

Com o enfoque no fomento e implantação de cursos de pós-graduação, na elevação
dos índices de pesquisa e na superação dos deficits de formação da população alagoana, o
IFAL adota as seguintes diretrizes para a política de geração interna de pós-graduação:

• o fomento às iniciativas de pós-graduação advindas dos campi que compõem o Instituto
Federal de Alagoas;

• o incentivo às áreas com reconhecido potencial de geração de pós-graduação;

•  a  valorização  de  propostas  de  cursos  de  pós-graduação  que  atendam  as  demandas  da
sociedade alagoana, no que diz respeito à superação de seus baixos índices educacionais, bem
como às necessidades dos setores produtivos locais;

• o fortalecimento das pesquisas desenvolvidas pelos servidores que atuam, ou poderão atuar,
nos cursos de pós-graduação ofertados pelo instituto.

No ano de 2017, a Coordenação de Planejamento de Pós-Graduação desenvolveu as
seguintes ações:

Acompanhamento,  para  implantação  em  2017,  dos  seguintes  cursos  de  pós-
graduação lato sensu: 

• Especialização  em  Gerenciamento  e  Desenvolvimento  Ágil  de  Software,  no
campus  Maceió –  O  curso  tem como  objetivo  preparar  profissionais  de  TI  para
atuarem no desenvolvimento, adaptação e aplicação prática das metodologias ágeis, de
modo a melhorar a qualidade do ciclo de vida de projetos de software. O curso teve
sua aprovação em 2017, seguido da seleção no segundo semestre de 2017 e terá início
no primeiro semestre de 2018.



• Acompanhamento da oferta  de  novas  turmas  nos  cursos  de  especialização  já
existentes:

➢ Especialização em Linguagens e Práticas Sociais, no campus Arapiraca; Educação e
Meio  Ambiente,  no  campus  Marechal  Deodoro;  Química  Tecnológica,  no  campus
Maceió;  Ensino de  Ciências  e  Matemática,  no  campus  Arapiraca;  e  Linguagens  e
Práticas Sociais, no campus Murici.

Acompanhamento dos bolsistas do Novo Prodoutoral

Em setembro de 2014, o Instituto Federal de Alagoas – IFAL –, por meio do Plano de
Formação Docente – Planfor – apresentado à Capes pela PRPI, recebeu a concessão de 04
bolsas  e  auxílios  moradias  integrantes  do  Programa  de  Formação  Doutoral  Docente  –
Prodoutoral,  conforme  Portaria  Capes  nº  140/2013  e  Ofício  nº
421/2013/CQD/CGSI/DPB/CAPES.

O referido programa tem como principal objetivo a promoção, em nível de doutorado,
da qualificação dos docentes das Instituições Federais  de Ensino Superior  (IFES),  com o
intuito de criar e consolidar grupos de pesquisa em áreas estratégicas e prioritárias, bem como
criar e consolidar programas de pós-graduação.

Importa destacar  que o programa desenvolve-se numa parceria entre  a Capes e as
instituições participantes,  que,  para pleitear  as bolsas,  apresentam um Plano de Formação
Docente para a instituição de fomento. É este plano quem servirá de base e norteará todas as
ações implantadas na vigência do programa.

No caso do IFAL, o Planfor foi fruto dos esforços envidados pela PRPI, no sentido de
mapear a produção acadêmica dos seus docentes e, com isso, reconhecer as áreas com maior
potencial  para  a  geração  de  pós-graduação  stricto  sensu.  Foi  com  esse  intuito  que  a
mencionada pró-reitoria realizou em 2012 visitas aos campi do IFAL. Tais visitas forneceram
os dados que consubstanciaram o Relatório de Prospecção e Visita aos campi do IFAL.

Como fruto de todo esse trabalho, o IFAL foi contemplado, em 2014, com a concessão
de  04  bolsas  e  04  auxílios  moradias,  que  foram distribuídos  de  acordo  com os  critérios
estabelecidos no próprio Planfor, encaminhado previamente a Capes. É necessário enfatizar
que apenas o IFAL e o Instituto Federal do Tocantins foram contemplados com esse número
de bolsas. 

Cabe à instituição contemplada a tarefa de selecionar os bolsistas que integrarão o
programa, mediante à observação dos critérios estabelecidos na Portaria Nº 140, de 02 de
outubro de 2013 e no ofício de concessão das bolsas: 

• estar afastado integralmente das atividades na instituição de origem, durante o período
de recebimento das bolsas;

• fazer parte de uma das áreas prioritárias apresentadas pela Capes;

• não receber outras bolsas.

Além desses critérios mais gerais, o Planfor do IFAL apresentou critérios específicos
para a seleção dos docentes que serão contemplados pelo programa.  Esses critérios estão
baseados nos índices de produtividade acadêmica dos pesquisadores e foram, previamente,
aprovados pela Capes. Assim, a partir da análise desses dados, bem como da observação dos
critérios estabelecidos pela Capes, os candidatos selecionados em 2014 foram:



Do Doutorado em Agronomia

1. Ivanice Borges Lemos

2. José Augusto Monteiro de Castro Lima

Do Doutorado em Ciências da Computação

• Leonardo Melo de Medeiros

• Eunice Palmeira da Silva

O período máximo de oferta da bolsa é de 36 meses e poderão ser repassadas para
outros bolsistas,  no caso de conclusão do Doutorado durante a vigência das bolsas ou de
desligamento do pesquisador contemplado com esse recurso. Em 2015, houve um caso de
desligamento.  O  professor  Leonardo  Melo  de  Medeiros,  em  virtude  de  sua  defesa  de
doutorado, deixou de ser beneficiado pelo Prodoutoral. Por esta razão, uma nova seleção foi
realizada, em outubro de 2016, através do EDITAL 04/2016 – PRODOUTORAL. O edital
teve como referência e regulamento os critérios estabelecidos pela Portaria Capes nº 140 de
02 de outubro de 2013 e pelo Planfor. Doze professores ficaram classificados na seleção. A
primeira professora classificada (Luzia Marcia de Melo Silva) não pôde ser beneficiada pelo
programa porque já fora beneficiada por outro Programa de bolsas da Capes.  O segundo
professor classificado (Eduardo Cardoso Moraes) renunciou o benefício. A terceira professora
classificada (Francinalva Cordeiro de Sousa) também não pôde receber a bolsa porque já fora
beneficiada, anteriormente, por outro Programa de bolsas da Capes. O quarto classificado,
Enio Gomes Flor Souza, foi o professor beneficiado pela seleção. 

Em 2017, as docentes Ivanice Borges Lemos e Eunice Palmeira da Silva completaram
os  36  meses  de  benefício,  e  por  isso  as  bolsas  foram  repassadas  para  novos  docentes
classificados no cadastro  de reserva do EDITAL 04/2016 – PRODOUTORAL. Os novos
docentes contemplados foram: Izabel Vieira de Souza (5ª classificada), Roberta Barbosa de
Meneses (6ª classificada) e Tharcila Maria Soares Leão (8ª classificada). O professor Kleyton
Danilo da Silva Costa (7º classificado) não pode ser beneficiado porque já havia retornado às
suas atividades de docência. Ainda constam quatro professores no cadastro de reserva que
possivelmente serão contemplados até o término do Programa de Formação Doutoral Docente
– Prodoutoral, que se encerrará em 2019.

V. COORDENAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA

A política de qualificação institucional propicia a formação de profissionais que, além
do domínio operacional da técnica de trabalho, compreendam o processo produtivo, detenham
o saber tecnológico e se envolvam com a pesquisa preferencialmente aplicada,  visando à
formação de um quadro mais qualificado de pesquisadores e, consequentemente, a geração de
programas institucionais de pós-graduação Stricto sensu.

Com  enfoque  na  qualificação  profissional,  na  geração  interna  de  cursos  de  pós-
graduação, na elevação dos índices de pesquisa, na motivação para o trabalho e na melhoria
da qualidade de vida dos servidores, o IFAL tem adotado como diretrizes para a política de
qualificação dos servidores: 

• A criação e/ou estabelecimento de procedimentos para qualificação;

• A promoção de ações que motivem os servidores a buscarem níveis mais elevados de
educação formal;



• O incentivo dos servidores à qualificação acadêmica;

• A constante atualização dos servidores qualificados ou em processo de qualificação. 

Atualmente, a instituição possui 1752 servidores lotados nos 16 campi e na Reitoria;
destes, 1008 são docentes e 744 são técnicos administrativos.

Ao analisar apenas o quadro de docentes efetivos do Instituto, por meio dos dados
disponíveis  atualmente no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH,
percebe-se que mais da metade dos professores (%) são mestres ou doutores. No entanto, para
focar no doutoramento, como forma de fortalecimento da instituição para geração de pós-
graduação, o IFAL conta, apenas, com cerca de 200 docentes doutores.

Em 2017, tivemos 58 docentes afastados cursando doutorado, oito afastados para a
realização do mestrado e dois servidores afastados para pós-doutorado.

O Programa de Incentivo para Qualificação em Cursos de Pós-Graduação (PIQPG)
dos  Servidores  ativos  do  quadro  permanente  do  Instituto  Federal  de  Alagoas,  em 2017,
beneficiou com o custeio dos cursos de pós-graduação 18 servidores, sendo14 mestrados e
quatro especializações.

O  programa  de  mestrado  e  doutorado  em  Engenharia  Industrial  da  Universidade
Federal da Bahia (PEI-UFBA), iniciado em 2014, em sua primeira turma, contou com 23
servidores mestrandos do IFAL, e já houve 17 defesas. A segunda turma, de 2015, contou
com 11 servidores mestrandos, e já houve quatro defesas. Ressalta-se que os servidores não
foram afastados, pois o IFAL está promovendo as condições de qualificação.

Não  vinculado  ao  convênio  com o  PEI-UFBA,  houve  também a  inscrição  de  16
doutorandos  em 2014 e  outros  14  em 2015,  todos  estes  também docentes  ou  servidores
técnico-administrativos  do  IFAL.  No  entanto,  ainda  não  houve  defesas  até  o  presente
momento,  pois  o  prazo  do doutorado é  mais  longo que  o do mestrado.  No entanto,  ano
passado, uma mestra do MPEI, inscrita em 2014 e que defendeu em 2017, Edmara Drigo,
iniciou o doutorado a convite dos orientadores do mestrado profissional.

É fundamental que o IFAL consiga dar continuidade à qualificação de seus servidores,
principalmente dos docentes que atuam no magistério superior, como forma de melhorar a
qualidade  do  ensino,  o  desenvolvimento  da  pesquisa  e  a  implantação  e  consolidação  de
programas de pós-graduação. Cabe ressaltar que, em 2016, houve crescimento no número de
servidores pós-graduandos*, em todos os níveis, entre técnicos e docentes, conforme a tabela
abaixo:

Servidores pós-graduandos
Níveis 2015 2016 2017

Especialização 14 6 6
Mestrado 63 80 85
Doutorado 87 77 110

Pós-doutorado 1 1 3
Total 165 164 204

* PIQPG, Convênio PEI-UFBA e afastados.

Com o intuito de garantir que tais diretrizes e necessidades sejam atendidas, o IFAL se
empenha em fornecer  as  condições para que o servidor possa se  qualificar  sem que haja



perdas  ou  atrasos  no  desempenho  de  suas  funções  e  consequente  melhoria  nos  serviços
ofertados pela Instituição.

Atualmente, o Instituto tem se esmerado em três grandes frentes, a fim de promover
qualificação para seu corpo de trabalho: 

1.  Convênios  e  Parcerias –  por  meio  dessa  iniciativa,  são  feitas  aproximações  com
universidades  e  instituições  nacionais  e  internacionais  que  possuam  programas  de  pós-
graduação. Essas organizações apresentam os cursos que possuem em áreas definidas pelo
Instituto como de interesse para seu desenvolvimento.

Os  cursos  são  apresentados  aos  servidores  a  fim  de  que  eles  se  inscrevam  nos
processos seletivos dos referidos cursos. Nesta etapa, a Instituição parceira é completamente
responsável pelo processo seletivo, não havendo intervenções do IFAL.

Os convênios ou acordos de parcerias firmados se desenvolvem de diversas maneiras,
podendo, em alguns casos, obter da instituição parceira algumas de suas vagas (em cursos de
interesse  do  IFAL)  prioritariamente  para  servidores  do  instituto;  estabelecer  turmas  para
servidores  do  IFAL  devidamente  aprovados  em  seleções  dessas  instituições,  ou  ainda,
cooperação  para  o  desenvolvimento  de  trabalhos  de  qualificação  como  pesquisas,
intercâmbios  ou  estágios  profissionais  de  servidores  que  estejam  inseridos  em  algum
programa de qualificação. 

Outra importante parceria é com a UFBA (PEI-UFBA), anteriormente descrito e com
a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em que se pretende formalizar um convênio para
viabilizar a qualificação de servidores do IFAL na área de Educação, mais especificamente
nos  cursos  de  Mestrado  e  de  Doutorado  do  Programa  de  Pós-Graduação  do  Centro  de
Educação (CEDU) da referida Universidade.

2.  Programas Próprios de Qualificação – desenvolvimento de iniciativas em que o instituto
incentiva  e/ou  auxilia  o  servidor  no  alcance  de  um  nível  superior  de  qualificação.  São
integrantes deste intento:

• Programa de Incentivo para Qualificação em Cursos de Pós-Graduação dos
Servidores  ativos  do  quadro  permanente  do  Instituto  Federal  de  Alagoas  –
PIQPG – institui  benefício para  pagamento de  mensalidades  em Cursos  de
Pós-Graduação  Stricto  Sensu  (Mestrado)  e  Lato  Sensu  (Especialização  e
Master  Business  Administration  -MBA).  As  condições  para  a  referida
concessão são definidas por edital público, divulgado no site do IFAL e via e-
mail, bem como as áreas em que os cursos podem de fato ser ofertados e o
quantitativo  de  vagas  a  serem  concedidas.  Em  2017,  18  servidores  foram
contemplados com o custeio de curso de pós-graduação, sendo 14 mestrados e
quatro especializações.

3. Programas Externos de Qualificação – programas de benefícios e incentivos à qualificação
dos  servidores  motivados  por  instituições  externas  ao  IFAL  e  mediante  condições
estabelecidas.

Normalmente esses programas são promovidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de  Pessoal  de  Nível  Superior  –  CAPES  e/ou  a  Secretaria  Profissional  de  Educação
Profissional e Tecnológica – SETEC.



• Programa de Formação Doutoral Docente – Prodoutoral – mantido diretamente
pela CAPES e específico para docentes com dedicação exclusiva à IFE. É um
programa que se caracteriza por favorecer a mobilidade dos bolsistas das IFES
de origem para as IES de destino durante o tempo de duração da capacitação
docente.  Em 2016 um novo edital, EDITAL 04/2016 – PRODOUTORAL, foi
lançado para a criação de um cadastro de reserva. Doze professores ficaram
classificados  na  seleção,  quatro  já  foram  beneficiados  pelos  recursos  do
programa,  enquanto  três  não  atenderam requisitos  do  edital  e  por  isso não
puderam ser contemplados; e um docente desistiu do benefício. Ainda constam
quatro  professores  no  cadastro  de  reserva  que  possivelmente  serão
contemplados até o término do Programa de Formação Doutoral Docente. É
provável  que  em  2018  todos  os  classificados  no  EDITAL 04/2016  sejam
contemplados por bolsas do Prodoutoral e por isso haverá a necessidade de
lançamento de um novo edital para cadastro de reserva.

• CONVÊNIO PEI-UFBA

Foi celebrado em 2013, o acordo de cooperação entre a Universidade Federal da Bahia
e o Instituto Federal de Alagoas, durante o período de outubro 2013 a setembro de 2015.

Neste  acordo,  foi  efetivada  a  contratação  da  UFBA para  a  execução  do  projeto
“Mestrado  Profissional  em  Engenharia  Industrial  -  Turma  2014.1  IFAL”,  com
estabelecimento de colaboração científica, visando pesquisa, inovação e pós-graduação, por
meio de Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Cultural entre o Instituto Federal de
Alagoas e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial da UFBA. O número de
servidores matriculados e concluintes dos cursos de mestrado e doutorado foi anteriormente
descrito.

Em 2015, o convênio teve seu primeiro termo aditivo renovado por mais dois anos
para possibilitar a conclusão das turmas em andamento e, em 2017, foi realizado o segundo
termo aditivo, cujo principal objetivo é, ao final do processo de qualificação de servidores do
IFAL,  viabilizar  a  submissão  de  uma  proposta  de  mestrado  profissional  em  Engenharia
Industrial,  tendo  como  proponentes  os  servidores  do  Instituto  qualificados  em  nível  de
doutorado por meio deste convênio. Ainda no ano de 2017 foi firmado um novo convênio,
cujo objetivo é o de garantir a qualificação de novos servidores do IFAL e, após o termino do
processo  de  qualificação  elaborar  e  submeter  uma  proposta  de  curso  de  mestrado  em
Engenharia Industrial a ser ofertado pelo IFAL (APCN), caso seja aprovado pela CAPES.

Carlos Henrique Almeida Alves

Pró-reitor de Pesquisa e Inovação 



10.3. Pró-Reitoria de Extensão

Constam  do  PDI  2014-2018,  como  princípios  norteadores  dos  fundamentos  de
extensão: indissociabilidade com o ensino e a pesquisa; compromisso com a transformação
social;  divulgação  do  conhecimento  científico;  incentivo  à  produção  cultural;  interação
dialógica com a comunidade; impacto na formação do estudante.

As ações desenvolvidas no ano de 2017, foram pautadas nestes princípios, tanto a
formulação das normas e procedimentos, como as atividades contidas em cada ação.

Para cumprir as Políticas de Extensão e Responsabilidade Social do Instituto Federal
de Alagoas, constantes do PDI 2014-2018, foram realizados no ano de 2017: 53 Programas,
223 Projetos e 42 Cursos de Extensão, totalizando 318 ações extensionistas cadastradas na
PROEX. 

Também foram desenvolvidas atividades relacionadas a Estágio, Relacionamento com
a Sociedade, Empresas Juniores.

1) PROGRAMAS DE EXTENSÃO

Foram  desenvolvidas  ações  dos  seguintes  Programas:  PROIFAL,  MINHA
COMUNIDADE, ARTIFAL e PROPEQ. 

Extraídos  os dados constantes  dos  relatórios  finais  encaminhados à  Pró-reitoria  de
Extensão, o público total foi de 14.100 pessoas participantes/atendidas, conforme os seguintes
campi:



1.1) PROGRAMA DE EXTENSÃO PROIFAL

Objetivo estratégico do PDI Ação do PDI relacionada

Integrar as ações de ensino,  pesquisa e extensão como
ato educativo e pedagógico.

Implantar programas e projetos em consonância com a
realidade local e regional.

Oferecer  cursos  de  extensão  abertos  à  comunidade,  a
partir de suas demandas, inclusive como mecanismo de
preparação para ingresso nos cursos do IFAL.

O Programa de Extensão PROIFAL visa implantar ações de preparação para o exame
de seleção dos cursos do IFAL, atendendo estudantes de escolas públicas especialmente. Deve
abordar também noções do funcionamento e da estrutura do Instituto Federal de Alagoas. 

Em 27 de outubro de 2016 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para
adesão dos campus ao Programa no ano de 2017. 

Doze  campi  do  IFAL desenvolveram  ações  deste  programa.  Vale  ressaltar  que  o
campus Maceió desenvolveu 2 ações nesse Programa, totalizando 13 ações do Proifal. 

Extraídos os dados constantes dos relatórios finais enviados pelos campi, o Programa
atendeu um público de 1.457, conforme tabela abaixo:

1.2) PROGRAMA DE EXTENSÃO MINHA COMUNIDADE

Objetivo estratégico do PDI Ação do PDI relacionada

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como
ato educativo e pedagógico.

Criação  de  Programa  Institucional  de  Extensão  que
favoreça  o  diálogo  com  os  problemas  identificados  das
comunidades onde o IFAL está inserido.

O  Programa de Extensão Minha Comunidade objetiva desenvolver em determinada
comunidade geograficamente instalada um conjunto de ações extensionistas, sobretudo
projetos, cursos e eventos, com forte característica dos cursos ofertados pelo IFAL, que



aponte soluções para a melhoria da qualidade de vida, a inclusão social e produtiva, e a
geração de oportunidades.

Em 27 de outubro de 2016 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para
adesão dos campus ao Programa no ano de 2017. 

Nove  campi  do  IFAL desenvolveram  ações  deste  programa. Vale  ressaltar  que  o
campus  Maceió  desenvolveu  2  ações  nesse  Programa,  totalizando  10  ações  do  Minha
Comunidade. 

Extraídos os dados constantes dos relatórios finais enviados pelos campi, o Programa
atendeu um público de 1.810 pessoas, conforme tabela abaixo:

1.3) PROGRAMA DE EXTENSÃO ARTIFAL

Objetivo estratégico do PDI Ação do PDI relacionada

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como
ato educativo e pedagógico.

Criação de Programa Institucional de Extensão na área de
Cultura.

Estabelecer  incentivo  às  ações  artísticas  e  culturais,  por
meio da consolidação de programa institucional de ações
extensionistas,  de acordo com a realidade local  de cada
campus,  respeitando,  mantendo  e  preservando  as
manifestações culturais regionais.

O  Programa de  Extensão  Artifal  objetiva formar  grupos  culturais/artísticos  para  a
preservação e disseminação da cultura e da arte.

Em 27 de outubro de 2016 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para 
adesão dos campus ao Programa no ano de 2017. 



Onze campi do IFAL desenvolveram ações deste programa.

Extraídos os dados constantes dos relatórios finais enviados pelos campi, o Programa 
atendeu um público de 8.579 pessoas, conforme tabela abaixo:

1.4) PROGRAMA DE EXTENSÃO PROPEQ

Objetivo estratégico do PDI Ação do PDI relacionada



Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como
ato educativo e pedagógico.

Criação do Programa Institucional de Extensão, com edital
de fluxo contínuo, que transforme projetos bem-sucedidos
de pesquisa aplicada em ações de extensão

Criar  programas  de extensão  que contemplem projetos,
cursos e eventos, desenvolvidos a partir de identificação
das necessidades a partir dos campus

O  Programa  de  Extensão  Propeq  objetiva  disseminar/implantar  os  resultados  das
pesquisas desenvolvidas no IFAL, de modo a colocar seus benefícios a serviço da sociedade.

Em 27 de outubro de 2016 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para
adesão dos campus ao Programa no ano de 2017. 

Sete campi do IFAL aderiram ao PROPEQ e desenvolveram 19 Projetos de Extensão
vinculados a este Programa. 

Considerando  a  realização  de  223  projetos  isolados  +  19  projetos  vinculados  ao
Propeq totaliza 242 projetos de extensão. Os 19 projetos do Propeq significam que 7,85% dos
projetos de extensão de 2017 foram originados das pesquisas realizadas no Ifal.  

Extraídos os dados constantes dos relatórios finais enviados pelos campi, o Programa
atendeu um público de 2.254, conforme tabela abaixo:



2) PROJETOS DE EXTENSÃO

Objetivo estratégico do PDI Ação do PDI relacionada

Integrar  as  ações  de  ensino,  pesquisa  e
extensão como ato educativo e pedagógico.

Lançar editais para submissão de projetos e cursos de extensão.

Implantar programas e projetos em consonância com a realidade local
e regional.

Elaborar editais de seleção contendo os critérios de priorização das
propostas,  com  pontuação  maior  para  projetos  que  apresentem
estreita vinculação com o ensino e a pesquisa.

Vincular o desenvolvimento de ações com a prévia concordância da
comunidade envolvida.

Foram lançados pela Pró-reitoria de Extensão, em 27 de outubro de 2016, dois editais,
assim  denominados:  Edital  de  seleção  para  projetos  Modalidade  Servidor,  e  Edital  para
projetos  Modalidade  estudante.  Trata-se  de  projetos  não  integrantes  dos  Programas
Institucionais de Extensão, o que se convencionou denominar de projetos isolados.

Foram  desenvolvidos  em  2017,  223  projetos  de  extensão.  Extraídos  os  dados
constantes dos relatórios encaminhados à PROEX, consta que o público total foi de 24.024
pessoas participantes/atendidas, de acordo com a relação abaixo:



3) CURSOS DE EXTENSÃO

Objetivo estratégico do PDI Ação do PDI relacionada

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como
ato educativo e pedagógico

Lançar  editais  para  submissão  de  projetos  e  cursos  de
extensão.

Desenvolver cursos de Formação Inicial e Continuada, de
carga  horária  variável,  em  atendimento  às  demandas
identificadas.

Oferecer  cursos  de  extensão  abertos  à  comunidade,  a
partir  de  suas  demandas,  inclusive  como  mecanismo de
preparação para ingresso nos cursos do IFAL.

Em 14 de março de 2017 a PROEX lançou edital de fluxo contínuo para a oferta de
cursos de extensão de carga horária variável, no decorrer do ano de 2017. 

Os Cursos de Extensão objetivam atender à demanda da comunidade, prioritariamente
aquela proveniente de populações em situação de risco ou vulnerabilidade, colaborando para
a inclusão social, a geração de oportunidades e a melhoria das condições de vida, favorecendo
desta forma o desenvolvimento local e regional. 

Extraídos os dados constantes da Plataforma Nilo Peçanha temos que em 2017 houve
37 cursos de extensão, sendo que 36 com 527 concluintes.

Dado que a extração da Plataforma Nilo Peçanha ocorreu em período restrito, houve
um curso  com ciclo de matrícula registrado no Sistec no campus Batalha que apresentou 12
concluintes que não aparecem com esse status na Plataforma Nilo Peçanha, estando apenas no
Sistec e no relatório final entregue na PROEX. 

Então  quando  somados  os  registros  dos  37  cursos  temos  um  universo  de  539
concluintes.

Ocorreu uma terceira situação, em que alguns campi entregaram relatórios finais de
cursos na PROEX constando o número de concluintes, embora sem ciclo de matrícula criado
no  Sistec  e  por  conseguinte  não  surgem  na  Plataforma  Nilo  Peçanha.  Nessa  situação
ocorreram 3 cursos no campus Marechal Deodoro (58 concluintes), 1 curso no campus Murici
(6 concluintes) e 1 curso no campus Santana do Ipanema (12 concluintes). 

Em resumo, extraídos os dados da Plataforma Nilo Peçanha, Sistec e relatórios finais
recebidos na PROEX tem-se 42 cursos com 615 concluintes). 

A diferença numérica ocorreu dado que 2017 foi o primeiro ano em que o Ifal buscou
registrar todos os cursos de extensão no Sistec, que possui prazo para inserção dos dados, ao
passo que os cursos ofertados no Ifal obedeceram a metodologia de fluxo contínuo.

Também  ocorreu  a  primeira  extração  de  dados  pela  Plataforma  Nilo  Peçanha,
igualmente com prazo definido para correção de distorções. 

Nos anos anteriores os cursos de extensão eram cadastrados somente na PROEX. 



4) PÚBLICO ATENDIDO

Extraídos os dados constantes dos relatórios finais, encontramos um público de 38.739 
pessoas da comunidade que participaram da extensão no ano 2017, assim distribuídos: 

a) Programas: 14.100

b) Projetos: 24.024

c) Cursos: 615

5) PARCERIAS ESTABELECIDAS

Objetivo estratégico do PDI Ação do PDI relacionada

Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou
arranjos/grupos  sociais  e  culturais,  com  vistas  ao
intercâmbio  de  experiências  e  ao  estabelecimento  de
ações de colaboração.

Ampliar a rede de relacionamento com organizações do
setor público, com vistas ao intercâmbio de experiências
e o estabelecimento de ações de colaboração.

◦ Ampliar  a  rede  de  relacionamento  com
organizações  do  setor  produtivo,  com  vistas  ao
intercâmbio de experiências e o estabelecimento de ações
de colaboração.

Promover  a  interação  entre  a  comunidade  acadêmico-
científica  do  IFAL  e  o  setor  produtivo,  no  sentido  de
identificar projetos de pesquisa de interesse dos setores
produtivos.

Promover e coordenar ações com os diversos setores da
sociedade  –  governo  federal  e  estadual,  prefeituras,
associações de classe, constituintes do setor produtivo, e
organizações da  sociedade civil,  entre  outros  –  visando
refletir,  discutir  e  divulgar  políticas  de  desenvolvimento
regional.

Criar  canais  de interlocução com a sociedade e o setor
produtivo,  para  que  a  instituição  absorva  as  demandas
comunitárias  que  apontem  para  o  desenvolvimento  de
novos projetos.

Montar e manter permanentemente atualizado um banco
de  dados  das  potencialidades  técnicas  e  científicas  do



IFAL, visando atender às demandas da sociedade

O  formulário  destinado  ao  relatório  final  dos  Programas,  Projetos  e  Cursos  de
extensão,  conta  com  um  campo  destinado  à  nominação  das  organizações  da  sociedade
(públicas, privadas, mistas, terceiro setor) que estiveram de alguma forma associadas ao IFAL
para o desenvolvimento destas ações extensionistas no ano de 2017. 

A análise dos relatórios  que foram apresentados até a data de 21/03/2018  permitiu
identificar 344 diferentes parceiros destas categorias, considerando o conjunto de unidades do
IFAL. 

A tabela abaixo mostra  o quantitativo de parcerias firmadas pelos campi,  havendo
algumas repetições (mesma parceria em mais de um campus), o que indica 354 parcerias. 

No  entanto,  excluídas  as  repetições,  foram  identificados  344  diferentes  parceiros
durante a execução das ações de extensão.

6) SATISFAÇÃO DO PÚBLICO

O  formulário  destinado  ao  relatório  final  dos  Programas,  Projetos  e  Cursos  de
extensão, possui um campo destinado à manifestação de satisfação do público em relação à
ação extensionista.

Somados  o  público  dos  Programas,  Projetos  e  Cursos,  temos  um total  de  38.739
pessoas participantes das ações extensionistas.

Destes,  20.460  responderam  à  pesquisa  de  satisfação,  formando  uma  amostra  de
52,81%.



A meta constante do PDI 2014-2018, considera que o mínimo de satisfação exigido é
de 70% somados os níveis Muito satisfeito e satisfeito.

Com base nos dados apurados, em 2017 o grau de satisfação destes dois níveis atingiu
96,01%.

7) ATIVIDADES DE ESTÁGIO E RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Objetivo estratégico do PDI Ação do PDI relacionada

Ampliar a rede de relacionamento com organizações do
setor  produtivo,  com  vistas  ao  intercâmbio  de
experiências  e  ao  estabelecimento  de  ações  de
colaboração.

Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou
arranjos/grupos  sociais  e  culturais,  com  vistas  ao
intercâmbio  de  experiências  e  ao  estabelecimento  de
ações de colaboração.

Ampliar a rede de relacionamento com organizações do
setor público, com vistas ao intercâmbio de experiências
e o estabelecimento de ações de colaboração

Garantir  que  o  Setor  de  Relações  Institucionais  dê
celeridade  aos  processos,  promovendo  uma  atualização
constante  da  realidade  externa,  com  vistas  ao
atendimento  das  demandas  existentes  e,  sobretudo,  à
concretização de acordos e parcerias que viabilizem, além
da  absorção  dos  egressos  pelo  mercado  de  trabalho,
estágio supervisionado, estudos e pesquisas.

Manter  registro  dos  instrumentos  conveniais  assinados
pelo  IFAL,  sobretudo  com  vistas  ao  oferecimento  de
estágios.

Divulgar mensalmente a relação de parcerias estabelecidas
para fins de oferta de estágio.

Divulgar a oferta de empregos nos campus do IFAL.

Fortalecer  o  vínculo  entre  a  Instituição,  os  arranjos
produtivos locais,  sociais  e culturais,  bem como com os
setores público e privado, nas áreas de abrangência dos
campi, com vistas ao desenvolvimento de ações.



No decorrer do ano de 2017, 359 organizações mantiveram convênio ativo para a
oferta de estágio aos estudantes do IFAL. 

Dos 359 instrumentos conveniais, 34 representaram novas assinaturas no decorrer do
ano de 2017, sendo: 

- 19 convênios com o setor produtivo;

- 11 convênios com o setor público

-  4 convênios com o terceiro setor.



A tabela abaixo demonstra o esforço de cada campus na busca por convênios, bem
como o número de alunos estagiários informados à PROEX para fins de inclusão na apólice
seguro estágio obrigatório.



Com base nos registros obtidos dos campus, através do envio mensal da listagem dos
estagiários para a inclusão na apólice de seguro, 1.790 estudantes do IFAL realizaram estágio
no ano de 2017.

Além dos convênios para a oferta de estágios, durante a realização dos Programas,
Projetos,  Cursos  e  Eventos  extensionistas,  ocorrem  parcerias  com  diversas  organizações
externas.  Estas  parcerias  são  nominadas  nos  relatórios  das  ações  extensionistas  que  cada
coordenador de ação desenvolve.

No  ano  de  2017,  extraídos  os  dados  dos  relatórios  destas  ações,  contabilizamos
parcerias com 344 diferentes organizações, o que colabora para a integração do IFAL com a
sociedade.

Quando computados os municípios em que o IFAL esteve presente com alguma ação
extensionista,  com base  nos  relatórios  recebidos  dos  campi,  encontramos  68  municípios,
sendo 60 de Alagoas, 4 de Pernambuco, 3 de Sergipe e 1 de Goias.

Alagoas:  Anadia,  Arapiraca,  Barra  de Camaragibe,  Barra  de São Miguel,  Batalha,
Belém, Boca da Mata,  Branquinha, Cacimbinhas, Canapi, Carneiros, Chã Preta, Coruripe,
Craíbas, Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Flexeiras, Girau do Ponciano, Igreja Nova, Inhapi,
Jacaré dos Homens,  Japaratinga,  Jaramataia,  Jequiá da Praia,  Joaquim Gomes,  Junqueiro,
Limoeiro  de  Anadia,  Maceió,  Major  Isidoro,  Maragogi,  Marechal  Deodoro,  Matriz  de
Camaragibe,  Messias,  Monteirópolis,  Murici,  Olho  d'Água  das  Flores,  Olho  d'Água  do
Casado, Ouro Branco, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Pariconha, Passo de Camaragibe,
Paulo Jacinto, Penedo, Piaçabuçu, Piranhas, Poço das Trincheiras, Porto Calvo, Quebrangulo,
Rio Largo, Roteiro, Santana do Ipanema, São José da Tapera, São Luiz do Quitunde, São
Miguel dos Campos, São Sebastião, Satuba, Teotônio Vilela, União dos Palmares e Viçosa.

Pernambuco: Barreiros, Palmares, Rio Formoso e São José da Coroa Grande. 

Sergipe: Canindé de São francisco, Catende e Neópolis.

Goiás: Itumbiara

8) RECURSOS HUMANOS

8.1) PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES

Extraídos os dados da Plataforma Nilo Peçanha com base em dezembro de 2017, observa-se
que o IFAL contava com um total de 1.766 servidores ativos. 

Sendo que 285 participaram da extensão, representando 16,14% de servidores extensionistas.

8.1.1) PARTICIPAÇÃO DOCENTE

De acordo  com os  dados  constantes  dos  relatórios,  extraídos  dos  Programas,  Projetos  e
Cursos  de  Extensão,  276  diferentes  docentes  do  IFAL,  participaram  destas  ações
extensionistas em 2017.



Cada servidor só foi computado uma única vez, mesmo que tenha participado de mais de uma
ação  (Programas, Projetos, Cursos ou Evento). 

A participação docente ocorreu na forma de coordenação ou orientação de ação extensionista,
ou como voluntário (Programas, Projetos, Cursos).

Extraído o dado da Plataforma Nilo Peçanha com base em dezembro de 2017, constam 1.007
servidores docentes ativos, sendo então o percentual de docentes envolvidos nas ações de
extensão, igual a 27,41%.

 

8.1.2) PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

De acordo com os dados constantes dos relatórios extraídos dos Programas, Projetos e Cursos
de  Extensão,  foram  encontrados  9  servidores  técnicos  administrativos,  coordenadores,
orientadores ou voluntários. 

Cada servidor só foi computado uma única vez, mesmo que tenha participado de mais de uma
ação  (Programas, Projetos, Cursos ou Evento). 

A participação dos servidores técnicos administrativos ocorreu na forma de coordenação ou
orientação de ação extensionista, ou como voluntário (Programas, Projetos, Cursos).

Extraído o quantitativo da Plataforma Nilo Peçanha com base em dezembro de 2017, constam
759 servidores técnicos administrativos, então o percentual destes na extensão corresponde a
1,19%.

8.2) PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES

Objetivo estratégico do PDI Ação do PDI relacionada

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão
como ato educativo e pedagógico.

Viabilizar  o  pagamento  de  bolsas  a  estudantes
envolvidos nas ações extensionistas.

De acordo com os dados constantes dos relatórios extraídos dos Programas, Projetos e Cursos
de Extensão, foram contabilizados 1.101 diferentes estudantes extensionistas, sendo que 802
participantes como bolsistas.

Extraídos os dados da Plataforma Nilo Peçanha, encontramos 13.063 estudantes “em curso”
no ano de 2017.

Então a participação estudantil na extensão foi de 8,43%.

9) EMPREENDEDORISMO

Em 17 de outubro de 2016 a PROEX lançou edital para a habilitação de empresas
juniores no âmbito do IFAL, no ano de 2016.



Foi  habilitada  a  Empresa  Junior  “SIGMA ENGENHARIA”,  sediada  no  Campus
Palmeira dos Índios, CNPJ 22.405.442/0001-50, através de Ato de Habilitação emanado da
PROEX, em 30 de dezembro de 2016.

A Empresa Junior desenvolveu suas atividades no ano 2017.

10) ANÁLISE DO ALCANCE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EXTENSÃO
EM 2017

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou arranjos/grupos sociais e culturais,
com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de colaboração. 

INDICADOR: Nível de satisfação dos beneficiados em cada evento/projeto/ação.

META: 70%

RESULTADO: 96,01%

INDICADOR: Número de municípios atendidos nas ações de extensão. (PDI)

META: 30

RESULTADO: 68

INDICADOR:  Número de parcerias firmadas no desenvolvimento das ações de extensão.
(PDI)

META: 150

RESULTADO: 344

INDICADOR: Número de pessoas beneficiadas pelas ações (eventos e projetos) da rede.

META: 25.000

RESULTADO: 38.739

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ampliar  a  rede  de  relacionamento  com  organizações  do  setor  produtivo,  com  vistas  ao
intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de colaboração. 

INDICADOR: Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor produtivo. 

META: 30

RESULTADO: 19



3. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ampliar  a  rede  de  relacionamento  com  organizações  do  setor  público,  com  vistas  ao
intercâmbio de experiências e o estabelecimento de ações de colaboração. 

INDICADOR: Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor público.

META: 5

RESULTADO: 11

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico. 

INDICADOR: Percentual de projetos de EXTENSÃO oriundos de projetos de PESQUISA.

META: 5%

RESULTADO: 7,85%

INDICADOR: Percentual de discentes em projetos/ações de EXTENSÃO.

META: 3%

RESULTADO: 8,43%

5. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Instituir práticas e disseminar a cultura da sustentabilidade.

INDICADOR: Número de ações extensionistas com princípios sustentáveis.

META: 50

RESULTADO: 83

6. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Implementar ações que visem à disseminação do associativismo e do empreendedorismo. 

INDICADOR: Número de empresas juniores em funcionamento.

META: 1

RESULTADO: 1

INDICADOR: Número de ações estimuladoras de associativismo e empreendedorismo.

META: 15



RESULTADO: 13

7. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Difundir e implementar ações para consecução dos objetivos expressos no mapa estratégico,
por  meio de planos de ação e  do aperfeiçoamento  dos  instrumentos  de monitoramento  e
avaliação do alcance destes. 

INDICADOR: Número de reuniões de gestão para monitoramento dos projetos estratégicos.

META: 19

RESULTADO: 19

INDICADOR: Proporção de objetivos estratégicos alcançados.

META: 100%

RESULTADO: 100%

Em 2017 foram selecionados 7 objetivos estratégicos no desenvolvimento das ações e
atividades extensionistas. 

Foram obtidos resultados em todos esses objetivos, então sob essa ótica, consideramos
que 100% dos objetivos estratégicos foram alcançados.

Porém quando a análise dos objetivos alcançados leva em conta a obtenção das metas
para cada um dos indicadores que compõem esses objetivos, temos que:

- Fora adotados 13 indicadores constantes desses objetivos.

- Em 11 indicadores as metas foram alcançadas ou superadas.

- Em 2 indicadores não foram atingidas as metas previstas, quer seja:

a) Convênios com o Setor Produtivo: meta 30 convênios, realizado 19. 

JUSTIFICATIVA: como a maioria desses convênios são firmados para a oferta de estágio
curricular,  e  considerando  que  a  Lei  que  regula  o  estágio  não  obriga  ao  firmamento  de
convênios,  parcela dos estágios ocorreu mediante a assinatura de Termo de Compromisso
com  as  organizações,  não  caracterizando  instrumento  convenial,  e  sim  parceria.  O  que
colaborou para a não obtenção da meta estabelecida no início de 2017.

Por outro lado, não constitui indicador do PDI o número de convênios com o terceiro setor.
Nesse segmento, houve assinatura de 4 convênios. 

b) Número de ações estimuladoras de associativismo e empreendedorismo: meta 15 ações,
resultado 13 ações. 

JUSTIFICATIVA: como os cursos de extensão possuem fluxo contínuo ao longo do ano, e
com base na característica da série histórica, foi estabelecida uma meta inicial, que dada à



característica de cada um dos cursos que foram sendo ofertados ao longo do ano, acabou não
sendo atingida.



11. ANEXOS E APÊNDICES

Nada a informar.



12. PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

REITORIA

AUDITORIA INTERNA

ASSUNTO: Prestação de Contas Anual

EXERCÍCIO: 2017

UNIDADE: Instituto Federal de Alagoas

UG/GESTÃO: 158147/26402

PARECER DA AUDITORIA INTERNA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/ EXERCÍCIO 2017

Assunto: Prestação de Contas Anual do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Alagoas, Exercício 2017. A Auditoria Interna (Audint), do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL, em cumprimento ao disposto no § 6º, art. 15, do
Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 2000, e em conformidade com a Decisão Normativa
TCU nº 161, de 1º de novembro de 2017, apresenta seu Parecer sobre a Prestação de Contas
Anual  do IFAL, correspondente ao exercício de 2017. O presente parecer  contempla,  em
síntese, informações sobre avaliação das contas e seus resultados, bem como os pontos que
fundamentaram nossa  opinião.  Para  tanto,  baseou-se  nas  orientações  contidas  na  DN Nº
161/2017 – TCU.

1. Da estrutura e composição da Auditoria Interna:

 Durante  o  exercício  2017  a  Auditoria  Interna  do  Instituto  Federal  de  Alagoas
executou  as  ações  do  RAINT/2017  com  a  seguinte  composição  da  força  de  trabalho
(servidores efetivos):



ITEM NOME DO SERVIDOR CARGO /
FUNÇÃO

FORMAÇÃO ACADÊMICA

1 Jonilson Simões de Oliveira Contador/

Chefe da
Auditoria

Bacharel em Ciências Contábeis

2 Adriana Lins de Gusmão Vila
Nova

Auditora Bacharel em Ciências Contábeis

3 José Emiliano dos Santos Auditor Bacharel em Ciências Econômicas

4 Marília Cristyne Souto Galvão
Barros Matsumoto

Auditora Bacharel em Ciências Contábeis

5 Silvana Kelly Coimbra Peixoto Téc. Ass.
Educacionais

Pedagoga

6 Sócrates Mesquita Bomfim Auditor Bacharel em Ciências Contábeis

Cumpre-nos esclarecer que a Auditoria Interna do órgão possui Regimento Interno
próprio, aprovado  conforme Resolução nº 46/CS, de 22 de dezembro de 2014, e consta no
organograma  da  instituição  desde  a  sua  aprovação.
https://www2.ifal.edu.br/transparencia/auditoria-interna/regimento-interno .

Quanto  ao  posicionamento  hierárquico,  vinculação  e  independência  da  Auditoria
Interna, pode-se dizer que no Organograma do Instituto a Audint está diretamente ligada ao
Reitor como órgão técnico de controle interno, sendo esta, vinculada ao Conselho Superior do
IFAL, conforme art. 6º do Regimento:

Art. 6º. A Auditoria Interna é órgão técnico de controle interno e está vinculada ao
Conselho Superior, conforme o § 3º, art. 15 do Decreto nº 3.591 de 6 de setembro
2000, sendo responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como, as
ações de controle do Instituto Federal de Alagoas e prestar apoio dentro de suas
especificidades nos termos do Art. 22, parágrafos 1º e 2º do Estatuto desta
Instituição.

Quanto  à  independência,  Governança,  Gestão  de  Riscos  e  Controles  Internos.
Conforme consta em regimento interno, a Audint se reporta ao Reitor e ao Conselho Superior
do Órgão e possui livre acesso aos demais setores e departamentos. Os servidores da Audint
participam de reuniões do Conselho, bem assim nos demais segmentos do Instituto.

Os  objetivos  da  Auditoria  Interna  constam  no  art.  7º  do  seu  Regimento  Interno:
https://www2.ifal.edu.br/transparencia/auditoria-interna/regimento-interno .

Quanto a forma de atuação da Audint. Durante cada exercício é realizada estratégia
para realizar  o planejamento dos trabalhos  relativos ao exercício seguinte.  São realizadas
reuniões internas para construção do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), o qual é
submetido a aprovação do Conselho Superior do Órgão, após ter sido submetido a análise
prévia da CGU. A execução do PAINT é feita através do estudo prévio de cada ação do plano
e sua legislação, passando para a expedição de Ordem de Servido (OS), bem assim elaboração
da Solicitação de Auditoria com estabelecimento de prazos, sendo sua expedição através de
Memorando  Eletrônico  aos  demais  setores  e  departamentos  do  órgão.  De  posse  da
documentação e informações solicitadas, é feita análise e construídos os relatórios. Sendo o
primeiro, o relatório preliminar que é enviado via meio eletrônico para a área auditada para

https://www2.ifal.edu.br/transparencia/auditoria-interna/regimento-interno
https://www2.ifal.edu.br/transparencia/auditoria-interna/regimento-interno


efetivo  conhecimento  do  seu  teor,  com  data  prevista  de  retorno  para  as  respostas  e/ou
justificativas  pertinentes  a  cada  constatação  ou  achado  e,  finalmente,  após  receber  a
manifestação dos gestores das áreas, é feita análise das respostas e elaborado o relatório final
de cada ação do PAINT. Este relatório final será encaminhado para o Gestor da área, o seu
superior hierárquico e finalmente para o Reitor do Órgão. No final do exercício, é feita a
consolidação  de  todos  os  relatórios  para  elaboração  do  RAINT,  o  qual  é  submetido  ao
Conselho Máximo do IFAL. A Auditoria Interna,  através de reuniões,  informa acerca dos
riscos, do não cumprimento de cada recomendação, seja ela proveniente dos seus próprios
relatórios, seja dos relatórios da CGU e TCU entre outros.

Durante o exercício 2017 houve algumas adequações e readaptações do planejamento
original,  principalmente  quanto  a  execução  do  PAINT,  o  que  reduziu  a  carga  horária  e
quantitativo de ações realizadas. Isso ocorreu devido a diversos motivos, entre eles podemos
destacar: afastamento de servidor para tratamento de saúde e capacitação em programa de
mestrado de servidores.

2. Da Avaliação dos controles internos administrativos:

Sabe-se  que  o  controle  interno  administrativo  é  o  conjunto  de  atividades,  planos,
rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os
objetivos  dos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  sejam  alcançados,  de  forma
confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução
dos  objetivos  fixados  pelo  Poder  Público.  É  o  poder  de  fiscalização  e  correção  que  a
Administração Pública (em sentido amplo) exerce sobre sua própria atuação, sob os aspectos
de  legalidade  e  mérito,  por  iniciativa  própria  ou  mediante  provocação.  A fiscalização
hierárquica é exercida pelos órgãos superiores sobre os inferiores da mesma administração,
visando ordenar, coordenar, orientar e corrigir suas atividades e agentes. São características da
fiscalização hierárquica: a permanência e a automaticidade, visto que se exercita perenemente
e sem descontinuidade. Para o pleno desempenho da fiscalização hierárquica, o superior deve
zelar pelo cumprimento da lei e das normas internas; acompanhar a execução das atribuições
de todo subalterno; verificar os atos e o rendimento do trabalho dos agentes e avaliar os
resultados, para adotar ou propor as medidas convenientes ao aprimoramento do serviço, no
âmbito de cada órgão ou entidade, e nos limites de competência de cada chefia. No decorrer
dos trabalhos de auditoria interna na entidade, foram constatadas fragilidades nos controles
internos  administrativos.  Dentre  as  principais  fragilidades  encontradas,  as  quais  poderão
provocar riscos de prejuízos ao erário, podemos destacar, na área de TI: bancos de dados dos
sistemas  internos  de  TI  desatualizados  e/ou  com  ausência  de  informações  relevantes;
fragilidade na confiabilidade das informações constantes do banco de dados dos sistemas
internos e quanto a recuperação de dados através de avaliação e melhoramento de backup de
segurança e senhas dos usuários.

Verificou-se que houve evolução, em comparação com exercícios anteriores, no que
tange aos controles dos atos administrativos, bem assim, no que se refere a normatização de
ações e processos de compras do órgão, a exemplo a criação do Manual de inventário de
patrimônio e almoxarifado em 2017 e revisão com vista a atualização da portaria de compras
de bens e serviços. Uma análise crítica destes pontos é que ainda carecem ser trabalhados e
aperfeiçoados  alguns  itens  como:  mudança  na  cultura  e  comportamento  dos  servidores
visando o alcance pleno dos objetivos propostos pela gestão do IFAL, de maneira permanente
e com abrangência a todos os segmentos do IFAL. Essa busca contínua no aperfeiçoamento
visa assegurar observância às diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos, procedimentos,



garantindo  assim,  ao  atendimento  aos  princípios  básicos  da  legalidade  e  moralidade,
economicidade e eficiência, publicidade e transparência pública, da igualdade, lealdade e boa
fé e finalmente ao princípio do interesse público.

Outro ponto positivo foi a criação em 21/06/2017, através da Portaria n° 1316/GR, do
Comitê de Governança e Gestão de Risco do Instituto Federal de Alagoas, em atendimento à
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n° 01, de 2016, que tem como objetivo dispor sobre
a política de gestão de riscos e controles internos da Gestão do IFAL.

3 - Cumprimento das Metas do Plano de Desenvolvimento Institucional:

Pelo que foi analisado e conforme verificação feita através do Geplanes – Sistema
que gerencia o cumprimento das metas propostas no PDI do Instituto Federal de Alagoas –
IFAL,  o presente  relatório  se  propôs,  especificamente,  a  verificar  o  cumprimento  das
metas dos objetivos estratégicos constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI em 2017,  de forma global, considerando o desempenho dos Campi e Pró-Reitorias
nas metas estabelecidas no PDI e a inserção de informações no Geplanes.

A atualização e inserção de informações no Geplanes pelos Campi e Pró-Reitorias,
como também, os documentos comprobatórios das ações desenvolvidas, apresentaram-se
ineficientes – comprometendo uma avaliação mais precisa do cumprimento das metas dos
objetivos estratégicos e o efetivo controle social. A Lei de Acesso à Informação traz no
seu  bojo  que  as  informações  disponibilizadas  ao  público  devem ser  claras,  precisas,
tempestivas e transparentes.

Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será
franqueada, mediante  procedimentos objetivos  e ágeis,  de  forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão. 

No artigo 7º, VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações
dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

Observou-se  ainda  que  faz-se  necessária  a  criação  da  Comissão  de
Acompanhamento  da  Implementação  do  PDI,  conforme  disposto  no  instrumento
normativo –  com o propósito  de verificar  continuamente  o cumprimento das  metas  e
prazos  estipulados  –  o  que  contribuirá  para  a  eficiência,  eficácia  e  efetividade  dos
objetivos estratégicos da Instituição. O efetivo acompanhamento e a devida atualização
dos  dados  no  Geplanes  também trará,  ainda,  forte  contribuição  para  a  elaboração do
Relatório de Gestão do IFAL.

4 – Regularidade de processos licitatórios:

Em  geral  o  acompanhamento  dos  processos  licitatórios  através  das  modalidades:
Dispensa de Licitação, Inexigibilidade, Pregão Eletrônico, Tomada de Preço e Concorrência
apresentaram-se,  quanto  à  instrução  processual  e  sua/formalização  legal,  de  forma
satisfatória,  em  que  pese,  ter  sido  encontradas  fragilidades,  necessitando  de  maior
acompanhamento, principalmente quanto aos processos de dispensas e inexigibilidades. Esta



ação não foi concluída até dezembro do ano de 2017 pois o Gestor, até aquela data, não havia
manifestado opinião acerca do relatório preliminar, devendo ser concluído no exercício 2018. 

5 – Análise das contas do IFAL apresentadas através dos Balanços e Demonstrações no
SIAFI:

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Instituto Federal de Alagoas – IFAL
apresentam-se em consonância com os dispositivos da Lei n° 4.320/1964, do Decreto-Lei nº
200/1967,  do Decreto  nº  93.872/1986,  da  Lei  nº  10.180/2001 e da  Lei  Complementar  nº
101/2000.

Abrangem,  também,  as  Normas  Brasileiras  de  Contabilidade  Aplicadas  ao  Setor
Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade
Aplicada  ao  Setor  Público
(MCASP)  e  o  Manual  SIAFI.

No aspecto geral,  as  constas  apresentadas  pela  contabilidade do órgão apresentam
correção e coerência, e espelham a realidade dos saldos com a execução dos Planos e Metas
do Instituto. Quanto às contas patrimoniais, foi realizada a reavaliação e ajustes dos saldos de
todos os Bens Imóveis do Instituto. Para tanto, foi instituída comissão de reavaliação que
culminou com o registro e ajuste dos saldos junto ao SPIU(criação dos RIP’s), em que pese, o
saldo  das  contas  de  Bens  Móveis  permanece  desatualizado,  sem a  devida  depreciação  e
amortização por conta do inventário geral ainda não concluído. 

As  obrigações  previdenciárias  e  trabalhistas  correspondem e  refletem a  realidade,
estando em conformidade as normas de contabilidade atualmente adotadas.

Quanto ao controle dos saldos das contas de Restos a Pagar, o órgão realiza e exerce o
controle  efetivo,  estabelecendo maior  atenção daqueles que possam ultrapassar os dois(2)
anos.

Com relação  às  contas  de  Suprimento  de  Fundos(CPGF),  o  órgão  tem procurado
reduzir a cada exercício os saldos das mesmas, bem assim, abolir a utilização do saque em
espécie.

Foi verificada como fator de relevância a devolução de receita à PETROBRAS no
valor de R$ 2.402.573,25 (dois milhões quatrocentos e dois mil e quinhentos e setenta e três
reais e vinte e cinco centavos), devido ao término da vigência do convênio firmado entre o
IFAL e a PETROBRAS por mudança na política governamental.

6- Conformidades Contábil e de Gestão:

Referente à conformidade contábil, informamos que o contador do Instituto registra a
conformidade  mensalmente  e  relata  as  restrições  cabíveis  a  cada  impropriedade  ou
inconsistência verificada. Quanto à conformidade de Gestão, ela não vem sendo efetivamente
registrada pelo Gestor do Órgão, bem assim, não há um posicionamento para uma possível
solução  para  tal  questão,  fato  este  que  conflita  com  os  normativos  legais.

  Maceió – Al, 05 março de 2018.
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1. APRESENTAÇÃO

A  Unidade de  Auditoria  Interna  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia de Alagoas – IFAL, cumprindo a atribuição estabelecida nos artigos nº 16 da
Instrução Normativa (IN) nº 24, de 17/11/2015, da CGU, vem apresentar, através do Relatório
Anual  de  Atividades  da  Auditoria  Interna  –  RAINT/2017,  os  resultados  dos  trabalhos
realizados pela equipe da AUDINT, referentes às ações planejadas do PAINT referente ao
exercício  de  2017.  Para  fins de  cumprimento,  o  RAINT/2017  contemplará  os  seguintes
aspectos exigidos no art. 14 da IN 24/2015-CGU:

A  apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria  interna será  efetuada por
meio do RAINT, que conterá o relato das atividades de auditoria interna executadas:

Art. 15. O RAINT conterá, no mínimo:

I - descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo
com o PAINT;

II - análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles
internos  do  órgão  ou  entidade,  com base  nos  trabalhos  realizados,
identificando as áreas que apresentaram falhas relevantes e indicando
as ações promovidas para regularização ou mitigação dos riscos delas
decorrentes;

III  -  descrição  dos  trabalhos  de  auditoria  interna  realizados  sem
previsão no PAINT, indicando sua motivação e seus resultados;

IV  -  relação  dos  trabalhos  de  auditoria  previstos  no  PAINT  não
realizados  ou  não concluídos,  com as  justificativas  para  a  sua  não
execução e, quando aplicável, com a previsão de sua conclusão;

V  -  descrição  dos  fatos  relevantes  que  impactaram  positiva  ou
negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria
interna e na realização das auditorias;

VI - descrição das ações de capacitação realizadas, com indicação do
quantitativo  de  servidores  capacitados,  carga  horária,  temas  e  a
relação com os trabalhos programados;

VII  -  quantidade  de  recomendações  emitidas  e  implementadas  no
exercício, bem como as vincendas

e  as  não  implementadas  na  data  de  elaboração  do RAINT,  com a
inclusão, neste caso, dos prazos de

implementação e as justificativas do gestor; e

VIII- descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade de
auditoria interna ao longo do exercício.

Art.  16.  O  RAINT será  disponibilizado  aos  respectivos  órgãos  de
controle interno até o último dia útil de fevereiro de cada ano, após a
apreciação pelo Conselho de Administração ou instância de atribuição
equivalente  ou,  em sua  falta,  pelo  dirigente  máximo  do  órgão  ou
entidade.



O  RAINT  apresenta  uma  visão  gerencial  de  todas  as  atividades  realizadas  pela
Auditoria Interna e também pretende externar uma análise da Auditoria Interna com relação
ao nivel de maturação dos controles internos dos setores auditados no decorrer do exercício,
os  fatores que impactaram positiva e  negativamente na Auditoria  Interna,  assim como os
benefícios  decorrentes  da  sua  atuação,  como  também  é possível verificar  as  principais
fragilidades da Auditoria Interna, bem como se o  planejamento aprovado-PAINT/2017  foi
integralmente cumprido. Outro aspecto a ser ponderado é sobre as capacitações viabilizadas
para o setor, o quantitativo de servidores capacitados e a correlação das capacitações com as
atividades previstas e desenvolvidas pela Auditoria Interna.

2. INSTITUIÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas é composto por 01
Reitoria e 15 (quinze) Campi, sendo a Unidade Gestora da Reitoria 158147/26402.

ITEM CAMPUS UG UASG

01 REITORIA 158147 26402

02 MACEIÓ 158381 26402

03 SATUBA 158382 26402

04 MARECHAL DEODORO 158380 26402

05 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 158383 26402

06 PENEDO 152800 26402

07 PIRANHAS 152803 26402

08 ARAPIRACA 152805 26402

09 MARAGOGI 152813 26402

10 SANTANA DO IPANEMA 152801 26402

11 MURICI 152803 2640227
6

12 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 152804 26402

13 CORURIPE NÃO 26402

14 BATALHA NÃO 26402

15 RIO LARGO NÃO 26402

16 VIÇOSA NÃO 26402



3. ESTRUTURA E POSICIONAMENTO DA AUDITORIA:

3.1 ESTRUTURA:

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Coordenação de Auditoria e Gestão de Riscos

Coordenação de Controle e Assessoramento Interno

Coordenação de Assessoramento aos Campi

Coordenação de Assuntos Administrativos

Auditores Internos

Corpo Técnico

A Auditoria Interna do IFAL é composta atualmente pelos seguintes servidores:

ITEM NOME DO SERVIDOR CARGO /
FUNÇÃO

FORMAÇÃO
ACADÊMICA

1 Jonilson Simões de Oliveira Contador/Chefe da
Auditoria

Bacharel em
Ciências Contábeis

2 Adriana Lins de Gusmão Vila
Nova

Auditora Bacharel em
Ciências Contábeis

3 José Emiliano dos Santos Auditor Bacharel em
Ciências

Econômicas

4 Marília Cristyne Souto Galvão
Barros Matsumoto

Auditora Bacharel em
Ciências Contábeis

5 Silvana Kelly Coimbra Peixoto Téc. Ass.
Educacionais

Pedagoga

6 Sócrates Mesquita Bomfim Auditor Bacharel em
Ciências Contábeis

Cumpre-nos  esclarecer  que  a  estrutura  citada,  consta  no  Regimento  Interno  da
Auditoria  de  acordo  com  o  art.  9º,  aprovado  conforme  Resolução  Nº  46/CS,  de  22  de
dezembro de 2014, estando pendente a sua inserção no organograma da instituição desde a
sua aprovação.



3.2 POSICIONAMENTO

Quanto à vinculação da Auditoria Interna do IFAL, conforme  o Regimento Interno,
aprovado conforme Resolução Nº 46/CS, de 22 de dezembro de 2014:

Art. 6º. A Auditoria Interna é órgão técnico de controle interno e está vinculada ao
Conselho Superior, conforme o § 3º, art. 15 do Decreto nº 3.591 de 6 de setembro
2000, sendo responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como,
racionalizar as ações de controle do Instituto Federal de Alagoas e prestar apoio
dentro de suas especificidades nos termos do Art. 22, parágrafos 1º e 2º do Estatuto
desta Instituição.

Quanto  à  demonstração  das  informações  relevantes  sobre  a  unidade  de  auditoria
interna e sua atuação no exercício de 2017, importa considerar os seguintes itens exigidos nos
art.  14 e 15 no termos da IN nº 24/2015, no Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna referente ao exercício de 2017:

4 – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS DE
ACORDO COM O PAINT/2017.

A atuação da Auditoria Interna abrange as seguintes áreas: Gestão de Controle, Gestão
Orçamentária, Gestão Financeira, Gestão Administrativa, Gestão de Patrimônio, Gestão de
Pessoal, Gestão das Atividades Finalísticas, Gestão dos Controles PAD e Sindicâncias,
Reserva Técnica e Gestão de TI.



Nº das
Ações de
Auditoria
Interna

Descrição das ações de
Auditoria

Nº dos Rela-
tórios

Áreas, Unidades e Setores
Auditados

Escopos Examinados Cronograma Executado

1 Elaboração  do  RAINT
2016

- - Consolidação dos trabalhos apresentados que abrangeram todas as ações realiza-
das pela AUDINT relativas ao exercício 2017.

02/01/17 a
28/02/17

2 Monitoramento  às
Obras  de  Expansão  e
Reestruturação.

Campus  Arapiraca,  Mara-
gogi, São Miguel dos Cam-
pos,  Murici,  Santana  do
Ipanema e  Coruripe

Verificar o andamento das obras de expansão dos Campi: Arapiraca, Maragogi,
São  Miguel  dos  Campos,  Murici,  Santana  do  Ipanema  e  Coruripe,  e  os
Procedimentos de controle para o monitoramento e gerenciamento.

01/02/17 a 31/12/17

3 e 12 Gestão Financeira e Orça-
mentária / Transportes

05,06 e 09 Reitoria e Campi Analisar 100% da frota existente na Reitoria e nos Campi de Penedo e Coruripe,
observando os controles quanto ao uso da mesma, as despesas com manutenção e
combustível, regularização perante o Detran, mau uso, dentre outros fatores.

01/02/17 a
30/12/17

4 Acompanhamento  às
determinações/recomen
dações  constantes  dos
atos  normativos  do
Governo  Federal,  bem
como, dos Acórdãos do
TCU  e  recomendações
CGU-AL.

- Reitoria e Campi Os trabalhos serão realizados através da montagem de um Plano de Providências,
após a emissão de relatórios pelos órgãos de controle, onde constará uma tabela
demonstrando  a  demanda,  a  justificativa  do  gestor,  prazos  de  atendimento,
providências e pendências junto a CGU/AL através dos Registros cadastrados no
Sistema Monitor. E também
Abrangência dos atos normativos publicados no DOU com enfoque nas decisões
do TCU, através de seus acórdãos.

04/01/17 a 30/12/17

5 Gestão  Administrativa
Patrimônio e  Almoxari-
fado

07 Reitoria e Campi Análise  de  15% do  total  dos  bens  com análise  documental  dos  RMA/RMB:
verificação in loco, planilhas, termos de responsabilidades, fichas de estocagem,
checagem dos inventários de Bens Moveis e  Imóveis com a contabilidade  e
SPIU através dos registros dos RIPs etc.

01/06/17 a
30/12/17

6 Gestão Administrativa -
Contratos

Reitoria e Campi Assessoramento  a  CGU/AL  no  desenvolvimento  da  ação  de  Contratos  de
Terceirizados. 

01/02 /17 a
30/12/17

7 Acompanhamento  dos
processos de licitações e
dispensas  de
licitação/inexigiblidade.

14
Reitoria e Campi Análise de 15% dos processos com maior relevância e risco. 01/07/17 a

30/11/17

10 Elaboração  do
PAINT/2018

- Reitoria e Campi O planejamento deve considerar as ações previstas e seus objetivos, levando-se
em conta a sua relevância e o risco para o IFAL.

03/10/17 a
31/10/17

11 Reuniões  de  Acompa-
nhamento e fechamento
dos trabalhos.

- Reitoria e Campi Decidir  através  de  reuniões  assuntos  de  interesse  da  Auditoria,  bem  como
socializar conhecimentos e ações

01/02/17 a
30/12/17

13 Avaliação  dos  Resulta- 10 Reitoria e Campi. Avaliar e monitorar a atuação da gestão em relação ao PDI 04/01/17 a



dos da Missão Instituci-
onal

 30/12/17

14 Gestão  das  Atividades
Finalísticas do IFAL

01, 02 e 03 Coruripe,  Penedo  e  PRO-
NATEC

Analisar 15% do universo amostral em observância à eficiência e eficácia dos
controles de distribuição de carga horária x docentes e  servidores  diretamente
envolvidos com as atividades finalísticas, bem como os projetos de Pesquisa e
Extensão e Pronatec

01/03/17 a 19/12/17

15 Avaliação dos Controles
Internos

Reitoria e Campi Analisar a eficácia dos processos de gerenciamento institucionalizados 01/02/17 a 31/10/17

16 Gestão  de  Controles
PAD e Sindicâncias

- Reitoria e Campi Os trabalhos serão realizados em 50% do universo amostral. 04/01 a 30/12/2017

17
Sustentabilidade
Ambiental -  Verificação
da conformidade com a
legislação  pertinente  no
que  se  refere  à  agenda
A3P.

08 Reitoria e Campi Os  trabalhos  serão  realizados  por  amostragem  no  percentual  de  20%  dos
processos  licitatórios  e  também  sobre  a  utilização  dos  recursos  materiais
adquiridos.

01/06/17 a 30/12/17

18 Avaliação  sobre  a
Gestão de Tecnologia da
Informação

04 Reitoria e Campi Os trabalhos  serão  realizados  por  amostragem de  10% do total,  avaliando os
softwares e hardwares utilizados, adquiridos e sua adequação às necessidades do
instituto.  Utilizando  para  tanto  os  parâmetros  como:  segurança  de  TI,
economicidade, eficácia, etc

01/02/17 a 31/05/17

Nº das
Ações de
Auditoria
Interna

Descrição das ações de
Auditoria

Nº dos Rela-
tórios

Áreas, Unidades e Setores
Auditados

Escopos Examinados Cronograma Executado

01
Treinamento e
Capacitação.
Participação  em cursos
de aperfeiçoamento e re-
ciclagem.

- - Participação de todos os servidores lotados na AUDINT em cursos e capacitações
nas áreas auditadas.

01/02/17 a 30/12/17

02
Participação  do  Fórum
Nacional  dos  Auditores
das Instituições Federais
de  Ensino  –
FONAI/TEC

- - A participação pretendida de, no mínimo, 02 servidores por Fórum. Maio e Novembro/2017

03 Revisão de Legislação,
Normativos e
Procedimentos Internos

- - Abranger  todos  os  servidores  da  AUDINT,  de  modo  a  dividir  o  estudo  de
normativos  e  legislação,  instruções  e  orientações  referentes  às  ações  de-
senvolvidas.

01/02/17 a 30/12/17



5  –  ANÁLISE  CONSOLIDADA  ACERCA  DO  NÍVEL  DE  MATURAÇÃO  DOS
CONTROLES  INTERNOS  DO  ÓRGÃO  OU  ENTIDADE,  COM  BASE  NOS
TRABALHOS  REALIZADOS,  IDENTIFICANDO  AS  ÁREAS  QUE
APRESENTARAM  FALHAS  RELEVANTES  E  INDICANDO  AS  AÇÕES
PROMOVIDAS PARA REGULARIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DOS RISCOS DELAS
DECORRENTES

Gestão de Controle, Gestão Orçamentária, Gestão Financeira, Gestão Administrativa,
Gestão de Patrimônio, Gestão das Atividades Finalísticas, Gestão dos Controles PAD,
Avaliação dos Resultados da Missão Institucional e Sindicâncias, Reserva Técnica e Gestão
de TI.

Os  Procedimentos  de  controles  utilizados  na  Instituição  pelas  áreas  estratégicas,
táticas e operacionais são efetuados através de um sistema interno informatizado: SIG – ERP
composto  dos  módulos  SIPAC,  SGRG,  SGPP e  SIGAAdmin,  que  foi  adquirido  junto  à
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O sistema está dividido por módulos e vem
sendo implantado gradualmente, não funcionando em sua plenitude nas áreas contempladas.

Quanto à gestão de riscos, os trabalhos foram voltados para assegurar a conformidade
dos atos de gestão e contribuir para que os objetivos e metas estabelecidos para a unidade
sejam alcançados.

Em 2017 realizamos a primeira ação de auditoria sobre a avaliação do resultado da
missão institucional, tendo como finalidade  avaliar  e  monitorar  a  atuação da  gestão  em
relação ao cumprimento do PDI. Em sua missão, visão e valores institucionais. Verificamos o
cumprimento  das  metas  dos  objetivos  estratégicos  constantes  no  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional – PDI em 2017. Para isso, foi realizado análise de informações (GEPLANES) e
análise documental (PDI).

Na ação de Monitoramento às Obras de Expansão e Reestruturação, a avaliação dos
controles  internos  teve  como objetivo  verificar  o  andamento  das  obras  de  expansão  dos
Campi:  Arapiraca,  Maragogi,  São  Miguel  dos  Campos,  Murici,  Santana  do  Ipanema  e
Coruripe, e os procedimentos de controle para o monitoramento e gerenciamento. No entanto,
os trabalhos iniciados não foram passiveis de conclusão em virtude do atraso por parte da
Gestão  no  fornecimento  das  informações  demandas  pela  Audint,  o  que  foi  devidamente
justificado. Apesar do atraso, as informações solicitadas foram disponibilizadas através de
protocolo  o  parecer  nº  33/2017  –  DIEX/PRDI/IFAL e  CD-Rom  com  cópia  digital  dos
arquivos requisitados. O desenvolvimento do relatório está em andamento.

Na  área  Financeira  e  Orçamentária  buscou-se  integrar  a  ação  de  transportes  ao
financeiro e constatou-se que na Reitoria as informações apresentadas foram insuficientes
referentes ao  Anexo III (Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo).
Após análise das despesas executadas nos anos de 2015 e 2016, constatamos um aumento
de  aproximadamente  81% (oitenta  e  um por cento)  de  2015  para  2016 das  despesas
realizadas com consumo de combustíveis e um aumento de aproximadamente 72% (setenta e
dois por cento) de 2015 para 2016 das despesas realizadas com manutenção de veículos.
Também  foram encontradas algumas fragilidades nos controles quanto ao uso dos cartões
GEN,  com despesas que correspondem a  28% (vinte e oito por cento) e 9% (nove por
cento) das despesas totais com combustíveis nos anos de 2015 e 2016 respectivamente, o que
pode comprometer o desempenho do setor.



 A Auditoria abordou pontos relevantes requeridos pela legislação vigente na área de
Transportes.  Verificamos na Reitoria  fragilidades nos controles quanto ao uso dos cartões
GEN,  com despesas que correspondem a  28% (vinte e oito por cento) e 9% (nove por
cento) das despesas totais com combustíveis nos anos de 2015 e 2016 respectivamente. Nos
campi:  Penedo  e  Coruripe,  informações  insuficientes  e  preenchimento  incompleto  de
relatórios e guias de solicitação. Após análise das despesas executadas nos anos de 2015 e
2016  constatamos  um  aumento  significativo  quanto  a  manutenção  de  veículos  de
aproximadamente  97% (noventa e sete por cento) de 2015 para 2016 no Campus de
Penedo. Também foram encontradas algumas inconsistências nas guias de solicitação quanto
ao item finalidade. Ausência de um histórico dos veículos justificando os valores gastos com
reparos/manutenção.  Desconformidades  em  relação  à  Portaria  nº  1871/GR,  de  12  de
agosto de 2013 – ensejam fragilidades no controle efetuado – o que pode comprometer a
transparência  e o  desempenho  do  setor.  Alertamos  aos  Gestores  do  campus  para  a
segregação de funções no desempenho das atividades – conforme preconiza o Sistema de
Controle Interno – em observância à Portaria nº 63/96 do TCU e recomendamos, como
“boas práticas”, dentre outras, observar alguns procedimentos no caso de multas/infrações
ao Código Brasileiro de Trânsito e no caso de acidentes envolvendo veículos oficiais.

Nos controles analisados na área de Sustentabilidade Ambiental, verificamos os
procedimentos de segregação, acondicionamento e descarte dos resíduos dos serviços de
saúde gerados pelo setor  médico/odontológico do campus Maceió.  Após a  verificação
observou-se que há preocupação na geração, segregação e acondicionamento dos resíduos
sólidos produzidos. No entanto, não foram constatadas ações no sentido de solução para o
descarte final dos resíduos e nem para a construção de um Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS.

 Com relação à ação de acompanhamento às Atividades Finalísticas, a avaliação dos
controles internos teve como objetivo verificar a eficácia e eficiência do efetivo cumprimento
das atividades finalísticas do IFAL, quanto aos indicadores acadêmicos e desenvolvimento de
práticas  docentes,  acumulação  de  cargos  e  sobreposição  de  carga  horária  dos  servidores,
considerando  os  recursos  humanos  e  materiais  disponíveis  e  a  adequação  dos
procedimentos aos acórdãos do TCU, regulamentos e demais legislações.

Na Auditoria de Tecnologia da Informação o foco foi a análise da distribuição
de redes de internet do IFAL, conforme item 7.12.4.1 do PDI 2014/2018; a análise dos
contratos em conformidade com a  IN nº 04/2010 e IN 04/2014; a verificação  in loco para
analisar  a  qualidade  dos  serviços  prestados  de  link  de  internet;  e  verificação  da
instalação/funcionamento  de  videoconferência,  conforme  PDI  2014/2018.  No  que  se
refere à análise dos processos de TI, constatamos a não localização da  Portaria com a
nomeação do Gestor do Contrato e dos Fiscais Técnicos, Requisitante e Administrativo do
Contrato, conforme reza o art. 30 da IN nº 4 de 11 de setembro de 2014, consta Portaria
com a designação apenas do Fiscal Titular e do Fiscal Substituto, o qual não conjuga com
a IN 04/2014; não verificamos nos processos o Plano de Inserção, o Plano de Fiscalização,
a ata de realização de reunião inicial, conforme preceitua o art. 32 da IN nº 4 de 11 de
setembro de 2014; o fiscal do processo 23041.020793/2016-78 não estava acompanhando o
contrato; constatamos ainda, que foram adquiridos pelo IFAL aparelhos de videoconferências
totalizando o valor de R$ 1.121.232,36 (um milhão, cento e vinte e um mil, duzentos e trinta e
dois reais e trinta e seis centavos),  adquiridos sem um planejamento eficiente para o pleno
funcionamento e boa aplicação dos recursos financeiros públicos.

No tocante  a  Auditoria de Licitação,  Dispensa e Inexigibilidade,  averiguamos a
conformidade  legal  dos  processos,  nos  quais  constatamos  ausência  de  formalização  de



documentos no processo; ausência de justificativa da necessidade da contratação; ausência de
formalização  no  processo  da  apuração  da  situação  emergencial;  e  empresa  com  duas
contratações emergenciais seguidas. Ação pendente de justificativa do Gestor.

Na  Auditoria  de  Patrimônio  e  Almoxarifado verificamos  a  adequação  dos
procedimentos relativos ao Patrimônio e Almoxarifado em relação às legislações vigentes. Na
Coordenação de Almoxarifado da Reitoria, observou-se fragilidades nos controles quanto
ao local para recebimento e despacho dos materiais; material armazenado em contato com
o piso; não há espaço suficiente para a circulação dos servidores e terceirizados para a
movimentação do material  e,  em caso de sinistro,  do pessoal  especializado (corpo de
bombeiros);  ausência  de  equipamentos  de  segurança;  inobservância  à  aplicação  da
legislação quanto à armazenagem; inconsistências quanto aos extintores, no que se refere
às Normas de Segurança e vencimento das cargas; não há equipamentos adequados para a
eficiente  expedição  dos  materiais;  inconsistência  quanto  aos  valores  do  RMA
(Almoxarifado)  e  SIAFI  (Contabilidade);  inconsistência  quanto  ao  saldo  da  ficha  de
prateleira  e  saldo  físico  verificado  pela  Audint;  ausência  de  desfazimento  dos  itens
inativos. De modo que, verificamos, também, no ambiente organizacional do Patrimônio,
as fragilidades nos controles no que se refere ao número de servidores insuficientes para
um  eficiente  planejamento; inexistência  de  plaquetas  apropriadas;  deficiência  no
armazenamento  e  ausência  de  segurança  dos  bens  permanentes;  inconsistências  nos
Inventários  no  que  se  refere  à  contabilidade  e  sistema  patrimonial;  ausência  de
desfazimento  de  bens  móveis;  bens  não  localizados,  dificuldades  nos  setores  da
localização  dos  Termo  de  Responsabilidade;  ausência  de  atualização  do  Termo  de
Responsabilidade.

Com  o  objetivo  de  acompanhar  a  gestão  administrativa  referente  aos  contratos
celebrados  pelo  IFAL,  assessoramos  a  CGU/AL para  que  a  mesma  pudesse  analisar  os
contratos de terceirizados da Reitoria e Campi.

Quanto  ao  gerenciamento  de  riscos,  os  trabalhos  foram voltados  para  informar  e
orientar à Gestão quanto a sua importância, visando atender à Instrução Normativa Conjunta
MP/CGU nº 1/2016. Haja vista a inexistência de formalização do gerenciamento de riscos
corporativos, o IFAL instituiu em 21/06/2017, através da Portaria n° 1316/GR, a comissão
responsável pela redação e implantação da Política de Gestão de Riscos. A referida comissão,
seguindo os trâmites institucionais, encaminhou no dia 04/08/2017 para o Conselho Superior
(CONSUP) a minuta da Política de Gestão de Riscos.

De acordo com os procedimentos regimentais do CONSUP, foi indicado um relator
para que pudesse apresentar aos conselheiros a referida Política. Nos encaminhamentos feitos
pelo CONSUP, houve pedido de vistas em 11/12/2017 por parte de um conselheiro, sendo
deliberado pela devolução da minuta à comissão instituída pela Portaria n° 1316/GR, visando
nova apreciação e alterações de acordo com o parecer do conselheiro que solicitou vistas.

Após as alterações necessárias, a minuta foi reencaminhada para o CONSUP no dia
19/02/2018, com o objetivo de atender os trâmites regimentais. Devido à pendência dessa
aprovação, o IFAL ainda não pôde estabelecer procedimentos de controle interno voltados
para  o  alcance  dos  objetivos  e  proporcionais  ao  risco,  sendo  ainda  operacionalizados
procedimentos estabelecidos por cada setor.

A partir  da  aprovação  pelo  Consup da  Política  de  Gestão  de  Riscos,  deverão  ser
tomadas ações no sentido de implementar a referida política que terá como finalidade instituir
princípios e objetivos, diretrizes, responsabilidades e competências no processo da gestão de
riscos e controles internos, identificando eventos em potencial que afetem a consecução dos



objetivos institucionais, alinhando o apetite ao risco com as estratégias adotadas, fortalecendo
as decisões em resposta  aos riscos  e aprimorando os controles  internos  de gestão com o
propósito de fomentar a integridade institucional do órgão, garantindo segurança razoável na
consecução da sua missão, continuidade e sustentabilidade.

No PAINT/2017, a Auditoria Interna do IFAL previu a realização de 18 ações, sendo
09 (nove) ações na área de controle da gestão, com atividades voltadas para o gerenciamento
da própria AUDIN, como exemplos: Raint, Paint, Relatórios Consolidados e 09 (nove) ações
administrativas de auditoria distribuídas nas seguintes áreas: 

Sendo 09 (nove) ações na área da gestão orçamentária, financeiro, patrimonial e de
bens e serviços;

•AÇÃO GLOBAL nº 03/2017 – Gestão Financeira e Orçamentária;

•AÇÃO GLOBAL nº 04/2017 – Gestão Administrativa – Acompanhamento/Assessoramento
às determinações dos Órgãos de Controle;

•AÇÃO GLOBAL nº 05/2017 – Gestão Administrativa – Patrimônio e Almoxarifado;

•AÇÃO GLOBAL nº 06/2017 – Gestão Administrativa – Contratos;

•AÇÃO GLOBAL nº 07/2017 – Gestão Administrativa – Processos de Licitação, Dispensa e
Inexigibilidade;

•AÇÃO GLOBAL nº 08/2017 – Reserva Técnica – Fortalecimento da Gestão/Consultas pela
Gestão;

•AÇÃO GLOBAL nº 12/2017 – Gestão Administrativa – Transportes;

•AÇÃO GLOBAL nº 17/2017 – Sustentabilidade Ambiental;

•AÇÃO GLOBAL nº 11/2017 – Gestão Administrativa – Reuniões;

E 09 (nove) ações na área de Gestão de Controles

•AÇÃO GLOBAL nº 01/2017 – Elaboração do RAINT – 2016;

•AÇÃO GLOBAL nº 02/2017 – Gestão de Controle – Monitoramento às Obras de Expansão
e Reestruturação (Programa 2031.20);

•AÇÃO GLOBAL nº 09/2017 – Gestão de Controle da AUDINT – Relatórios consolidados
por Ação;

•AÇÃO GLOBAL nº 10/2017 – Gestão de Controle da AUDINT – Elaboração do PAINT;

•AÇÃO GLOBAL nº 13/2017 – Gestão de Controle – Avaliação dos Resultados da Missão
Institucional;

•AÇÃO GLOBAL nº 16/2017 – Gestão de Controles PAD e Sindicâncias;

•AÇÃO GLOBAL nº 18/2017 – Avaliação sobre a Gestão de Tecnologia da Informação;

•AÇÃO GLOBAL nº 14/2017 – Gestão das Atividades Finalísticas do IFAL;

•AÇÃO GLOBAL nº 15/2017 – Avaliação dos Controles Internos.

Ação 02/2017 do PAINT: Monitoramento às Obras de Expansão e Reestruturação



Objetivo: Monitorar as obras e verificar se as mesmas estão dentro do cronograma. Verificar
o efetivo cumprimento do contrato e acompanhar a liberação dos recursos.

Escopo:  Verificar  o  acompanhamento  realizado  pelo  Fiscal  do  contrato  e  verificar  se  as
liberações dos recursos estão condizentes com o cronograma da obra. Abrangência de 60%.

Ordem de Serviço: 008/2017

Resumo das informações iniciais: Solicitamos através da solicitação de auditoria nº 27/2017
informações das obras de expansão e reestruturação, visando verificar o andamento das obras
de expansão dos Campi: Arapiraca, Maragogi, São Miguel dos Campos, Murici, Santana do
Ipanema e Coruripe, e os procedimentos de controle para o monitoramento e gerenciamento.
No entanto, os trabalhos iniciados não foram passiveis de conclusão em virtude do atraso
devidamente justificado por parte da Gestão, referente às informações solicitadas. Apesar do
atraso  das  informações,  essas  foram  disponibilizadas  através  de  protocolo  o  parecer  nº
33/2017 – DIEX/PRDI/IFAL e CD-Rom com cópia digital dos arquivos requisitados. Com
isso, o desenvolvimento dos relatórios ainda estão em andamento, verificando-se as seguintes
informações  iniciais:  1.Campus  Arapiraca –  obra  em  andamento  com  elaboração  do
segundo termo aditivo com previsão de finalização para 18 de fevereiro de 2018, no aguardo
da aprovação e assinatura;  2. Campus Maragogi – Campus em funcionamento, o prazo de
vigência do Contrato nº 11/2012, que trata da obra de construção do Campus, expirou em 11
de  junho  de  2016.  Elaborado  Termo  de  Recebimento  definitivo  pela  comissão  de
recebimento, datado de 13 de dezembro de 2017. Também foi emitido Ofício nº 339/2017/
Reitoria/IFAL, em 22 de novembro de 2017, com notificação a empresa Construtora MVC
Ltda.  dando prazo de 05 dias  úteis  para justificativa,  a  partir  da data  do recebimento da
notificação.  3.  Campus  São  Miguel  dos  Campos –  Projeto  de  arquitetura  da  obra  de
complementação  do  Campus  finalizado.  Em  andamento  a  atualização  dos  projetos
complementares  e  compatibilidade  entre  projetos  e  orçamento.  considerando  as  várias
demandas da Diretoria, que desenvolve atividade de elaboração de projetos e fiscalização de
obras, ainda não se tem um prazo estimado para finalização da etapa de elaboração de projeto.
O projeto  executivo  dos  laboratórios  especiais  do  Campus  contemplando  no Contrato  nº
18/2016 –  Reitoria,  processo  nº  23041.010068/2015-19,  empresa  contratada  TW Projetos
LTDA – EPP. Contrato finalizado em 02 de maio de 2017. A execução será realizada junto a
obra de complementação. Em andamento o Contrato nº 02/2017 – Reitoria,  que trata dos
servidores  de  elaboração  de  laudo  pericial  para  identificação  e  descrição  das  patologias
presentes na obra de construção do Campus São Miguel dos Campos do Instituto Federal de
Alagoas  e  projeto  executivo  de  recuperação  e/ou  esforço,  dos  serviços  executados,
necessários para a complementação da obra, processo administrativo nº 23041.006355/2016-
05. Assinado termo aditivo nº 01 em 08 de novembro de 2017, o qual prorroga o prazo de
execução do serviço até 31 de dezembro de 2017.  4. Campus Murici – Obra finalizada e
recebida em 06 de janeiro de 2017. Processo administrativo nº 23041.100347/2012-12, que
trata  da  obra  de  construção  do  Campus  Murici,  não  localizado.  5.Campus  Santana  do
Ipanema – Contrato rescindido pelo IFAL e judicializado pela empresa contratada Planergy
Engenharia Ltda. Não é possível realizar qualquer intervenção na obra. Elaborado Pareceres
08 e 20/2017 – IFAL/PRDI/DIEX pela equipe técnica DIEX, com manifestação sobre laudo
pericial.  6.Campus Coruripe – obra em andamento. Realizada vistoria para o recebimento
provisório, pela comissão de recebimento, em 05 de dezembro de 2017. Iniciada a ampliação
da capacidade de carga da rede elétrica no dia 12 de dezembro de 2017.



Ação 03/2017 do PAINT: Gestão Financeira e Orçamentária e Ação 12/2017 do PAINT:
Gestão Administrativa – Transportes

Objetivo: Analisar 100% da frota existente na Reitoria, observando os controles quanto ao
uso da mesma, as despesas com manutenção e combustível, regularização perante o Detran,
mau uso, dentre outros fatores.

Ordem de Serviço: 002/2017

Resumo dos Resultados: Na Reitoria, durante a análise das documentações enviadas pelo
setor, verificamos informações insuficientes referentes ao Anexo III (Mapa de Controle do
Desempenho e Manutenção do Veículo). Após análise das despesas executadas nos anos
de 2015 e 2016, constatamos  um aumento de aproximadamente  81% (oitenta e um por
cento)  de 2015 para 2016 das  despesas  realizadas  com consumo de  combustíveis  e  um
aumento  de  aproximadamente  72% (setenta  e  dois  por cento)  de  2015  para 2016 das
despesas  realizadas  com  manutenção  de  veículos. Também  foram  encontradas  algumas
fragilidades nos controles quanto ao uso dos cartões GEN, com despesas que correspondem a
28% (vinte e oito por cento) e 9% (nove por cento) das despesas totais com combustíveis
nos anos de 2015 e 2016 respectivamente, o que pode comprometer o desempenho do setor.
No  Campus  Coruripe,  a  Auditoria  abordou pontos  relevantes  requeridos  pela  legislação
vigente. Na ocasião, foi destacado por esta AUDINT sobre a emissão da Relação Nominal
Definitiva de Passageiros, conforme anexo VI da  Portaria no  1871/GR, de 12 agosto de
2013. E, ainda, que nas viagens/visitas técnicas, o preenchimento da referida relação
é  obrigatória;  como  também,  um  servidor  responsável  para  acompanhar  os
discentes aos eventos. Quanto ao Campus Penedo, verificamos informações insuficientes
e  preenchimento  incompleto  de  relatórios  e  guias  de  solicitação. Após  análise  das
despesas executadas  nos  anos de  2015 e 2016,  constatamos um aumento significativo
quanto a manutenção de veículos de aproximadamente 97% (noventa e sete por cento)
de 2015 para 2016.  Recomendamos  nos  relatórios alguns  procedimentos  em casos  de
multas e infrações bem como nos acidentes/colisão.

Alertamos ainda ao Gestor quanto ao cumprimento do Acórdão Nº 6667/2009 - TCU
- 2ª Câmara, nos seguintes itens:

1.5.1.5.  implemente rigoroso controle em relação aos deslocamentos dos veículos
da entidade, efetuando os devidos registros de autorização, uso, natureza da saída,
quilometragem e hora da saída e da chegada, de forma a possibilitar a conciliação
da quilometragem rodada por veículo e o consumo de combustível  do mês, nos
termos da legislação vigente, promovendo sindicância toda vez que constatar o uso
irregular de seus veículos, e instaurando o competente procedimento administrativo
disciplinar sempre que comprovadas irregularidades;   

1.5.1.6. adote sistema de manutenção preventiva em seus veículos e,  no caso de
realização de serviços eventuais com terceiros, efetue e verifique a pertinência de
orçamentos prévios, objetivando contratação mais econômica;

1.5.1.7.  verifique  a  viabilidade  e  a  conveniência  de  alocar  em  seu  Setor  de
Transporte de servidores devidamente capacitados para o controle de veículos e de
manutenção, acima referenciados;

1.5.1.8. realize controle segregado das seguintes despesas: combustível de veículos
oficiais; de lubrificante para as diversas finalidades verificadas na Instituição; e de
combustível utilizado em seus laboratórios;

 As recomendações descritas nos relatórios apontaram para as providências a serem
tomadas pela Gestão e setores responsáveis para que possam promover ações com qualidade,



permitindo  controlar  e  racionalizar  o  uso  e  a  condução  dos  veículos  oficiais,  como está
disposto na finalidade da Portaria no 1871/GR, de 12 agosto de 2013:

ART.  1º  Estabelecer  normas  e  procedimentos  com  o  objetivo  de  controlar  e
racionalizar o uso e a condução dos veículos oficiais de propriedade do IFAL, a ele
cedido ou contratados de prestadores de serviços.

Ação 04/2017 do PAINT: Gestão Administrativa Acompanhamento/Assessoramento aos
Órgãos de Controle

Objetivo: Cumprir  a  Ação Global  nº  04/2017 do PAINT/2017 – Gestão Administrativa
Acompanhamento/Assessoramento  aos  Órgãos  de  Controle,  para  acompanhar  e
intermediar as manifestações do IFAL quanto às demandas proferidas pela CGU/TCU.

Escopo: inserir no Sistema Monitor todas as manifestações do IFAL quanto às demandas da
CGU e informar à Gestão as demandas pendentes de manifestação.

Ordem de Serviço: 010/2017

Resumo dos Resultados: Esta Audint vem fazendo um trabalho de Monitoramento de todas
as demandas dos Órgãos de Controle para o IFAL. Foi elaborada uma planilha que contém as
seguintes  informações:  nº  da  recomendação/GGU,  qual  a  recomendação,  situação  da
recomendação e prazo para atendimento. Segue modelo da Tabela:

UG 158147 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Nº Recomendação Recomendação Andamento Data Limite para Atendimento Situação

UG 151617 REITORIA

Nº Recomendação Recomendação Andamento Data Limite para Atendimento Situação

UG 153004 CEFET/AL

Nº Recomendação Recomendação Andamento Data Limite para Atendimento Situação

Informações Adicionais

UG 158147 – IFAL

XX – Total de Recomendações

XX – Encaminhadas

XX – Pendentes S/Andamento 2017

XX – Pendentes C/Andamento 2017

XX – Pendentes 2017

UG 151617 – Reitoria

XX – Total de Recomendações

XX – Encaminhadas



UG 153004 - CEFET/AL

XX – Total de Recomendações

XX– Encaminhadas

XX– Pendente C/Andamento

Obs: XX – quantidade das recomendações

Ação nº 05/2017 do PAINT – Gestão Administrativa – Patrimônio e Almoxarifado

Objetivo: Certificar  a  adequação  dos  procedimentos  relativos  ao  Patrimônio  e
Almoxarifado em relação às legislações vigentes.

Escopo: O propósito desta Auditoria decorreu da relevante necessidade de averiguar o
correto e eficiente controle dos bens móveis e bens de consumo no âmbito da Reitoria,
uma vez  que,  o  setor  de  Patrimônio  é  responsável  pelo  registro  analítico  relativo  ao
ingresso, movimentação e baixa dos bens de caráter permanente e o setor de Almoxarifado
é responsável pelo recebimento, cadastro, armazenamento, controle e movimentação dos
bens de consumo.

Para tanto, serão examinados o cumprimento da legislação, a estrutura física, de
pessoal e tecnológica, a consistência dos registros contábeis, tombamento, transferência,
armazenamento, conservação, guarda, desfazimento, inventário dos bens e avaliação dos
controles internos.

Ordem de Serviço: 005/2017

Resumo do Resultado:

 Observamos que o IFAL avançou na gestão patrimonial e de almoxarifado com a
utilização do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos/SIPAC, em que
todos  os  bens  patrimoniais  móveis  e  de  consumo da  Reitoria  estão  cadastrados,  gerando
mensalmente  o  Relatório  Mensal  de  Movimentação  de  bens  –  RMB  e  o  Relatório  de
Movimentação Mensal do Almoxarifado - RMA e com a normatização da Portaria nº 137/GR
de 21 de janeiro de 2016, a qual aprova o Procedimento para Gestão do Patrimônio Móvel do
Instituto Federal de Alagoas, da Portaria nº 1816/GR de 21 de agosto de 2017, a qual aprova o
Manual de Procedimentos do Inventário Anual de Patrimônio para o exercício 2017 e da
Portaria nº 1245/GR, de 14 de junho de 2016 – Procedimentos para Gestão do Almoxarifado.

Na Coordenação de Almoxarifado da Reitoria, observou-se fragilidades nos controles
quanto ao local para recebimento e despacho dos materiais; material armazenado em contato
com o piso; não há espaço suficiente para a circulação dos servidores e terceirizados para a
movimentação  do  material  e,  em  caso  de  sinistro,  do  pessoal  especializado  (corpo  de
bombeiros); ausência de equipamentos de segurança; inobservância a aplicação da legislação
quanto a armazenagem; inconsistências quanto aos extintores, no que se refere às Normas de
Segurança  e  vencimento  das  cargas;  não  há  equipamentos  adequados  para  a  eficiente
expedição dos materiais; inconsistência quanto aos valores do RMA (Almoxarifado) e SIAFI
(Contabilidade); inconsistência quanto ao saldo da ficha de prateleira e saldo físico verificado
pela Audint; ausência de desfazimento dos itens inativos.

 De modo que, verificamos, também, no ambiente organizacional do Patrimônio as
fragilidades nos controles no que se refere ao número de servidores insuficientes para um
eficiente  planejamento; inexistência  de  plaquetas  apropriadas;  deficiência  no
armazenamento  e  ausência  de  segurança  dos  bens  permanentes;  inconsistências  nos
Inventários  no  que  se  refere  a  contabilidade  e  sistema  patrimonial;  ausência  de



desfazimento  de  bens  móveis;  bens  não  localizados,  dificuldades  nos  setores  da
localização  dos  Termo  de  Responsabilidade;  ausência  de  atualização  do  Termo  de
Responsabilidade

 A auditoria Interna visando o atendimento à Instruções Normativas n° 24 - CGU,
de 17 de novembro de 2015 e a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n° 01/2016,
aplicou Entrevista e Questionário ao Coordenador do Patrimônio e ao Coordenador do
Almoxarifado para avaliação dos controles internos da Gestão.

Dado o exposto,  em face dos  exames realizados e  considerando as  fragilidades
apontadas não houve no Relatório a manifestação da gestão.

Ação nº 06/2017 do PAINT – Gestão Administrativa – Contratos

Objetivo:  Verificar  a  formalização  e  execução dos  contratos  observando  a  conformidade
legal de seus termos e cláusulas.

Escopo: Os  trabalhos  foram  realizados  por  amostragem  de  35%  do  total,  analisando  a
ausência de cláusulas  essenciais,  termos aditivos sem justificativa plausível,  cláusulas  em
desacordo com as normas vigentes e demais formalidades legais.

Ordem de Serviço: 

Resumo do Resultado:

Com o objetivo de acompanhar a gestão administrativa referente aos contratos celebrados
pelo IFAL, assessoramos  a  CGU/AL para  que a  mesma pudesse  analisar  os  contratos  de
terceirizados da Reitoria e Campi.

Ação nº 07/2017 do PAINT – Gestão Administrativa – Processos de Licitação, Dispensa e
Inexigibilidade.

Objetivo: Averiguar a conformidade legal e o aspecto de economicidade dos processos
licitatórios realizados.

Escopo: O propósito desta  Auditoria  decorreu da relevante necessidade de analisar os
processos licitatórios, com maior relevância e risco, verificando a conformidade legal.

Ordem de Serviço: 007/2017

Resumo do Resultado:

Em  face  dos  exames  analisados,  não  foram  identificados  fatos  relevantes  nos
processos  n°   2623041.000242/2014-26,  23041.033764/20016-76,  23041.014886/2017-
44, embora observou-se inconsistência no processo n° 23041.021741/2017-08, no que se
refere a ausência de formalização de documentos no processo, ausência de justificativa da
necessidade  da  contratação.  Já  nos  processos  n°  23041.013502/2017-76  e
23041.035039/2017-13,  observou-se  as  seguintes  inconsistências:  processos  com  duas
contratações emergenciais seguidas, ausência de formalização no processo da apuração da
situação emergencial.

Dado o exposto,  em face dos  exames realizados e  considerando as  fragilidades
apontadas não houve manifestação da gestão.



Ação Global nº 13/2017 – Avaliação dos Resultados da Missão Institucional

Objetivo: Verificar o cumprimento das metas dos objetivos estratégicos constantes no Plano
de Desenvolvimento Institucional – PDI em 2017.

Escopo: Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017,
Ação Global nº 13/2017 – Avaliação dos Resultados da Missão Institucional –  o trabalho
traz como escopo verificar o cumprimento das metas dos objetivos estratégicos constantes no
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI em 2017.

Ordem de Serviço Nº: 006/2017

Resumo dos Resultados:  O presente relatório se propôs, especificamente, a verificar o
cumprimento  das  metas  dos  objetivos  estratégicos  constantes  no  Plano  de
Desenvolvimento  Institucional  –  PDI  em  2017,  de  forma  global,  considerando  o
desempenho dos Campi e Pró-Reitorias nas metas estabelecidas no PDI e a inserção de
informações no Geplanes.

A atualização e inserção de informações no Geplanes pelos Campi e Pró-Reitorias,
como  também,  os  documentos  comprobatórios  das  ações  desenvolvidas,  apresentaram-se
ineficientes – comprometendo uma avaliação mais precisa do cumprimento das metas dos
objetivos estratégicos e o efetivo controle social. A Lei de Acesso à Informação traz no seu
bojo que as informações disponibilizadas ao público devem ser  clara, precisa, tempestiva e
transparente.

Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será
franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão.

No artigo 7º, VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações
dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

Observou-se  ainda  que  faz-se  necessária  a  criação  da  Comissão  de
Acompanhamento da Implementação do PDI conforme disposto no instrumento – com o
propósito de verificar continuamente o cumprimento das metas e prazos estipulados – o
que  contribuirá  para  a  eficiência,  eficácia  e  efetividade  dos  objetivos  estratégicos  da
Instituição. O efetivo acompanhamento e a devida atualização dos  dados no Geplanes
também trará, ainda, forte contribuição para a elaboração do Relatório de Gestão do IFAL.

Ação nº 14/2017 do PAINT – Gestão das Atividades Finalísticas do IFAL

Objetivo:  Verificar a eficácia e eficiência dos controles finalísticos do IFAL, sobretudo, os
referentes a Pronatec, Ensino, Pesquisa e Extensão.

Escopo:  Analisar  15% do  universo  amostral  em observância  à  eficiência  e  eficácia  dos
controles de distribuição de carga horária x docentes e servidores diretamente envolvidos com
as atividades finalísticas, bem como os projetos de Pesquisa e Extensão e Pronatec.

Ordem de Serviço: 01/2017

Resumo do Resultado:  foi  analisado o  acompanhamento  do  efetivo  cumprimento  das
atividades finalísticas do IFAL levando em consideração os recursos humanos e materiais
disponíveis  e  a  adequação  dos  procedimentos  aos  acórdãos  do  TCU,  regulamentos  e



demais  legislações  relacionadas  ao  tema,  além  do  comparativo  entre  os  resultados
alcançados  pelo  IFAL e  os  indicadores  do  INEP.  Atuando  de  forma  preventiva  e  em
consonância com o seu papel de assessoria à gestão, esta Audint realizou auditoria nos Campi
Coruripe e Penedo, nos quais constatou-se, quanto à parte estrutural, algumas limitações o
que dificulta o desenvolvimento das atividades finalísticas. Quanto aos controles internos é
possível  verificar  que  existem  limitações  quanto  a  implantação  e  funcionamento  de
procedimentos  como:  segregação  de  funções,  padronização  e  institucionalização  de
procedimentos, estabelecimento formal de metas e identificação de riscos. Com relação aos
indicadores acadêmicos, constou-se fragilidades nos controles internos, o que inviabilizou a
análise dos índices acadêmicos do campus. Além disso realizou-se auditoria no PRONATEC
em conformidade com orientações e determinações do TCU no Acórdão 1006/2016 – TCU-
Plenário, no  qual  constatou-se  situações  que  não  deixam  claro  se  houve  ou  não
sobreposição de carga- horária, tendo em vista que não foram indicados os períodos de
atuação dos servidores em mais de uma função no programa, o que não é suficiente para
esta Auditoria indicar se as atribuições foram desenvolvidas concomitantemente, havendo
sobreposição de carga horária, neste caso, ou não.

Ação nº 15/2017 do PAINT – Avaliação dos Controles Internos

Objetivo: Auxiliar a administração do órgão a realizar seus objetivos procurando melhorar a
eficácia dos controles internos, de integridade e governança.

Escopo: Analisar a eficácia dos processos de gerenciamento institucionalizados

Ordem de Serviço: 

Resumo do Resultado

Os trabalhos foram desenvolvidos em conjunto com as demais ações, em que foram
verificados se existe a presença e o funcionamento de cada um dos componentes da estrutura,
quais sejam: Ambiente de controle; Avaliação de risco; Atividades de controle; Informação e
comunicação e o Monitoramento.

Ação nº 18/2017do PAINT – Avaliação sobre a Gestão de Tecnologia da Informação

Objetivo:  Análisar a distribuição de redes de internet do IFAL, conforme item 7.12.4.1
do PDI 2014/2018; verificar se os contratos estão em conformidade com a IN nº 04/2010 e
IN 04/2014; averiguar  in loco a qualidade dos serviços prestados de link de internet; e
aferir se a instalação/funcionamento de videoconferência está em conformidade com o
PDI 2014/2018.

Escopo: O propósito desta Auditoria decorreu das questões relevantes sobre os serviços
de redes  de internet  para  a  Reitoria  e  Campi  e  o  funcionamento  de videoconferência
conforme ações do Plano de Desenvolvimento Institucional/2014-2018 no que se refere à
área de Tecnologia da Informação. Serão examinados os seguintes aspectos:

 Averiguação a distribuição de redes de internet do IFAL, conforme item 7.12.4.1 do

PDI 2014/2018.

 Análise dos contratos em conformidade com a IN nº 04/2010 e IN 04/2014.

 Verificação in loco para analisar a qualidade dos serviços prestados de link de internet;



 Instalação/funcionamento de videoconferência, conforme PDI 2014/2018.

Ordem de Serviço: 004/2017

Resumo do Resultado:

No que  se  refere  à  rede  de  internet,  analisamos  a  Tabela  22  do  item  7.12.4  do
PDI/2014-2018, e verificamos que está em conformidade com o objetivo proposto, que é a
distribuição de redes de internet do IFAL. Já na verificação  in loco sobre link de internet
constatamos que os serviços prestados precisam ser mais bem acompanhados pelos gestores,
de modo a proporcionar um serviço mais eficiente.

No tocante aos processos analisados observamos que não estão em total conformidade
com as  Instruções  Normativas  nº  04/2010  e  IN  04/2014,  uma vez  que,  essas  Instruções
Normativas  detalham com mais precisão o planejamento e a gestão contratual,  levando a
contratações mais eficientes.

Com relação à implantação/funcionamento de videoconferência conforme ações do
Plano  de  Desenvolvimento  Institucional/2014-2018 verificamos  que  foram  adquiridos
aparelhos de vídeoconferência em 2012, no valor de R$  R$ 1.121.232,36, para atender as
demandas  da  Reitoria  e  Campi,  no  entanto,  nenhum  desses  aparelhos  estão  em
funcionamento, comprometendo a melhor aplicação dos recursos públicos.

Compreende-se a dificuldade de implantação das ações de Tecnologia da Informação em um
Instituto com 01 Reitoria e 16 Campi, onde nos deparamos com adversidades, mas enfatiza-se
que é justamente essa peculiaridade que torna essencial a existência de um planejamento mais
eficaz para a área de TI para que possa auxiliar a Gestão no alcance de seus objetivos.

Dado o exposto,  em face dos  exames realizados e  considerando as  fragilidades
apontadas não houve manifestação da gestão.

Ação nº 16/2017 do PAINT – Gestão de Controle – PAD e Sindicâncias

Objetivo: Acompanhar  e  verificar  se  estão  sendo  abertos  os  processos  administrativos
disciplinares e as sindicâncias de acordo com a legislação pertinente e o andamento de cada
um.

Escopo: Os trabalhos serão realizados em 50% do universo amostral.

Ordem de Serviço: 11/2017

Resumo do Resultado:

SINDICÂNCIAS:

PROCESSO/PROCESSO/
NOMES DOSNOMES DOS
SERVIDORESSERVIDORES
ENVOLVIDOSENVOLVIDOS

MOTIVOMOTIVO INSTAURAÇÃOINSTAURAÇÃO ESTADOESTADO

Proc.23041.003263/2
016-65

Claudivan Costa de 
Lima

Impossibilidade de 
assumir disciplina 

01/04/2016 Em andamento



Proc.23041.012303/2
016-60

Cristiane Wanderlei 
Peixoto

Maria Luiza Jabo-
randy Maia Dias

Maria Rosineide C. 
Bittencourt

Sobreposição indevi-
da entre frequência

regular e a jornada de
trabalho de serviços

relacionados

27/03/2017 Arquivamento do
processo, com
fundamento no
art. 145,I, da lei

8.112/90

Proc. 
23041.007917/2015-
49

Antônio Iatanilton 
Damasceno de Fran-
ça 

Danielle Braga Tava-
res 

Ricardo de Albuquer-
que Aguiar

Denúncia enviada pelo
Sistema de Informação ao

cidadão

09/10/2015 Sindicância
concluída com

Arquivamento do
processo.

PADS:

PROCESSO MOTIVO INSTAURAÇÃO ESTADO
Proc.23041.001889/2
010-41
Beroaldo  Corrêa  de
Oliveira

Contas referente a
suprimento de fundos

11/10/2016
Em fase

conclusiva com o
indiciamento

para devolução
dos valores em
novo processo,
uma vez que já
foi devolvido
uma parte dos
valores pelo

servidor.
Proc.
23041.011499/2015-
94

Genilton  Lopes  dos
Santos

Solicita informações
sobre possível uso

indevido de veículo
oficial

10/09/2015 Concluído com
punição de

Suspenção de 90
dias do servidor.

Proc.
23041.013832/2015-
08

Antônio Balbino Neto
1066170 

Uso de documentos
falsos em concurso

público

23/09/2015 Concluído com
pena de

Demissão do
servidor.



Proc.
23041.030663/2016-
43
Alexandre Correia da
Silva

Suposta fraude na
assinatura

10/10/2016
Concluso para

decisão do Reitor
com

recomendação
para punição de

Advertência.
Proc.23041.012407/2
013-21
Murilo de Melo Lessa
Valdir Ferreira
José Carlos Pessoa de
Melo 
Tânia  Eliane
Medeiros Holi 
Jose Assis Santos
Edel  Alexandre  Silva
Pontes
Silvio  Leonardo
Nunes de Oliveira
Afrânio  Jorge
Barbosa Santos
Maria  Luzenita
Wagner Mallmann

Acumulação
indevida

04/12/14 Em andamento

Proc.
23041.009178/2014-
49
Welligton  Manuel
Santos da Silva
Elizabeth  Bezerra
Patriota
Gabriel  Magalhães
Beltrão
Sebastião  Hugo
Brandão Lima
Wilson  Ceciliano  da
Silva

Conflitos no Compus
Satuba

16/07/2015
Concluído  com
punição  de
Suspenção de 90
dias  para
Elizabeth
Bezerra Patriota,
Gabriel
Magalhães
Beltrão,
Sebastião  Hugo
Brandão Lima,
Wilson Ceciliano
da Silva

Proc.
23041.004296/2017-
11
Marcelo  Souza
Oliveira

Abono do trabalho e
faltas injustificáveis 

27/03/2017 Em andamento.

Proc. 
23041.006938/2013-85

Osineide Cavalcante de 
Farias
Gregor Gama de Carva-
lho
Daniela Ribeiro de B. 
Jobim
Jeane Maria de Melo

Maurício dos Santos 
Correia

Devolução de valores
decorrente de proje-

tos

02/02/2018 Em andamento.



Antonio Albuquerque de
Souza
Valmir Pimentel Amaral
Francisco de Assis Ver-
çosa Amorim

Ação Global nº 17/2017 – Sustentabilidade Ambiental

Objetivo:  Verificar  os  procedimentos  de  segregação,  acondicionamento  e  descarte  dos
resíduos dos serviços de saúde gerados pelo setor médico/odontológico do campus Maceió.

Escopo: Com base no cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna –
PAINT/2017, Ação Global nº 17/2017 – Sustentabilidade Ambiental, o trabalho traz como
escopo  a  verificação  dos  mecanismos  de  segregação,  acondicionamento  e  descarte  dos
resíduos gerados pelo setor médico/odontológico do campus Maceió.

Ordem de Serviço nº: 003/2017

Resumo dos Resultados:  Após as análises dos registros e informações coletadas in loco
observando-se  a  consistência  dos  controles  internos  instituídos pelo  setor
médico/odontológico, verificou-se que:

– A estrutura organizacional está definida em instrumento normativo, com definição
da  autoridade  e  subordinação  e  estas  são  do  conhecimento  de  todos  os  envolvidos  –
normativo 001/2017;

–Existem normas claras  definindo as  atribuições,  competências,  responsabilidade e
responsabilização – normativo 001/2017;

– Existe adequada segregação de funções dos processos e atividade da competência da
unidade;

– Os objetivos pretendidos do setor não foram definidos com clareza, formalizados e
de conhecimento de todos os envolvidos;

– Não foram identificados os riscos relacionados as atividades desenvolvidas no setor;

–  Não  é  prática  do  setor,  o  diagnóstico  dos  riscos  (de  origem interna  e  externa)
envolvidos nos seus processos operacionais, bem como a identificação da probabilidade de
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los;

– Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade solicitar a instauração de
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventual ressarcimento;

–  Os  riscos  não  são  identificados,  mensurados  e  classificados  de  modo  a  serem
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão;

– O servidor em gozo de férias não possui substituto designado e treinado para exercer
as suas funções – por este motivo as férias são alternadas no setor;

– Há um manual de rotinas e procedimentos devidamente formalizado que se encontra
em fase de divulgação;

– Há fluxograma e/ou mapas de processo que contemplam as atividades do setor;

– Há prática de segregação de funções no desempenho das atividades no setor;



–  Todas  as  etapas  relacionadas  aos  processos  de  trabalho  são  conferidas  e
supervisionadas por outro servidor;

–  Existe  acompanhamento  constante  das  alterações  na  legislação  pertinente  a
atividades desempenhadas;

–  A informação  relevante  para  o  setor  é  devidamente  identificada,  documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas;

–  A informação  disponível  para  as  unidades  internas  e  pessoas  da  Instituição  é
apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível;

– O fluxo das informações está adequado aos objetivos propostos e as comunicações
são tempestivas de modo que não ocorra o comprometimento das etapas subsequentes;

– A auditoria interna não monitora constantemente o setor médico/odontológico para avaliar
sua validade e qualidade ao longo do tempo;

– O sistema de controle interno (Auditoria Interna e Externa) tem contribuído, através
de suas ações, para a melhoria do desempenho do setor auditado;

–  Existem  ações  de  monitoramento  e  divulgação  para  o  cumprimento  de
recomendações relativas pela Controladoria Geral da União – CGU e da Auditoria Interna do
IFAL através de plano de providências.

Sobre os aspectos da gestão dos Resíduos Sólidos:

–  Há  acompanhamento  parcial  na  geração,  segregação  e  acondicionamento  dos  resíduos
sólidos.

– O setor de saúde procede a classificação e respectiva identificação do material produzido
pelo setor, de sorte que promove a segregação de lixo, consoante as regras de identificação
para perfuro cortantes e infectantes de acordo com a legislação vigente.

Após a verificação das ações  no sentido de atendimento à  legislação vigente pelo
campus  Maceió  –  observou-se  que  há  preocupação  na  geração,  segregação  e
acondicionamento dos resíduos sólidos produzidos.  No entanto,  não foram constatadas
ações no sentido de solução para o descarte final.

A ausência de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS
e sua implementação afronta  a  legislação pátria  –  fazendo-se mister  que  a  gestão envide
esforços  para  a  solução  do  problema  –  face  a  relevância  da  questão  envolvendo  saúde,
educação e meio ambiente.

6  –  DESCRIÇÃO  DOS  TRABALHOS  DE  AUDITORIA INTERNA REALIZADOS
SEM  PREVISÃO  NO  PAINT,  INDICANDO  SUA  MOTIVAÇÃO  E  SEUS
RESULTADOS

No decorrer do exercício de referência a Auditoria Interna realizou algumas ações de
assessoramento  à  Gestão  em  atendimento  a  solicitações  advindas  de  algumas  unidades
administrativas do IFAL. Algumas destas ações foram materializadas sob a forma de reuniões
administrativas, informações e coleta de alguns dispositivos legais para os Gestores tomarem
algumas decisões. Orientações para o preenchimento do quadro de Governança Pública e para



as manifestações da Gestão quanto as recomendações advindas do Sistema Monitor AL. Além
da execução dos trabalhos definidos no PAINT, o auditor interno atua no assessoramento da
Gestão de modo a contribuir para a otimização dos controles internos administrativos, através
da proposição de medidas preventivas e corretivas com o intuito de promover a conformidade
dos atos administrativos praticados com a legislação de regência e o alcance da eficiência,
eficácia e economicidade na gestão dos recursos administrados pela entidade. Nos tópicos que
se seguem discorre-se acerca de algumas ações de assessoramento à gestão empreendidas pela
AUDINT:



6.1 – Ações de Assessoramento:

DATA/HORA
SOLICITANTE/

SETOR

ORIENTEÇÃO POR
EMAIL, TELEFONE OU

DESPACHO
DESCRIÇÃO DO PEDIDO

ORIENTAÇÃO

19/05/2017 DFC
FABIANA

TELEFONE SOLICITAR ACÓRDÃOS (CONTABILIDADE) ENVIADOS (E-MAIL)
EMENTÁRIOS 2016/2017

25/05/2017 DFC
FABIANA

REUNIÃO DISCUTIR FORMA DE APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS (ACÓDÃO TCU) NO FORDAP

17/08/2017 PRDI
ÁLVARO

REUNIÃO REUNIÃO PARA SOLUCIONAR  GOVERNANÇA -
TCU

PREENCHER QUADRO DE
GOVERNANÇA PÚBLICA CICLO
2017 (AUDITORIA) OF.470/2017 –

TCU SECEX

18/08/2017 REITORIA REUNIÃO DAR CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N. 824/2017 
PR-AL/ 7º OFÍCIO/GAB -RLBB

INFORMAÇÕES SOBRE 
GOVERNANÇA DA AUDINT 
/GESTÃO E SISTEMA MONITOR

30/08/2017 AUDINT REUNIÃO PRO REITOR
PRDI CARLOS

GUEDES

DAR CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N. 824/2017 
PR-AL/ 7º OFÍCIO/GAB -RLBB

DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA
MONITOR

22/09/2017 REITORIA REUNIÃO P/ ENVIO DE
RESPOSTAS OF. Nº
15785/2017/ NAC1
AL/REGIONAL/AL

CGU



6.2 – Verificações “In loco”

Nº das Ações de
Auditoria In-

terna(PAINT/2
016)

Descrição das ações
de Auditoria

Nº dos Re-
latórios

Áreas, Unidades e Setores Auditados Servidores/Audito-
res

Períodos Dispêndios

12  Transportes
05 e 06

Penedo e Coruripe. Emiliano
Jonilson
Sócrates

Maio/Junho/Julho
e Setembro

     223,86
     275,61
     223,86
     723,33

14 Gestão  das  Ativida-
des  Finalísticas  do
IFAL

02 e 03 Penedo e Coruripe Silvana
Marília

Maio/Junho/Julho 223,86  
 223,86
447,72

02 Participação  do
Fórum  Nacional  dos
Auditores  das
Instituições  Federais
de  Ensino  –
FONAI/TEC

-
Porto Alegre - RS Marília Maio

2.962,66

CUSTO TOTAL C Diárias e Estadia (R$) 4.133,71



7 – RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT NÃO
REALIZADOS OU NÃO CONCLUÍDOS, COM AS JUSTIFICATIVAS PARA A SUA
NÃO  EXECUÇÃO  E,  QUANDO  APLICÁVEL,  COM  A  PREVISÃO  DE  SUA
CONCLUSÃO;

No exercício de 2017 a auditoria interna não concluiu e não realizou em sua totalidade
as ações planejadas no PAINT/2017. As ações não realizadas e não concluídas e a justificativa
para as mesmas foram:

Ação 02/2017 do PAINT: Monitoramento às Obras de Expansão e Reestruturação

Motivo  da não conclusão: os  trabalhos  iniciados  não  foram passiveis  de  conclusão em
virtude  do  atraso  por  parte  da Gestão  das  demandas  solicitadas,  devidamente  justificada.
Apesar do atraso as informações solicitadas pela Auditoria foram disponibilizadas através do
parecer  nº  33/2017  –  DIEX/PRDI/IFAL  e  CD-Rom  com  cópia  digital  dos  arquivos
requisitados.  O  desenvolvimento  dos  relatórios  estão  em  andamento  verificando-se  as
informações solicitadas.

Previsão de Conclusão: Até maio de 2018.

Ação nº 06/2017 do PAINT – Gestão Administrativa – Contratos

Motivo  da  não  realização: Com  o  objetivo  de  acompanhar  a  gestão  administrativa
referente aos contratos celebrados pelo IFAL, assessoramos a CGU/AL para que a mesma
pudesse analisar os contratos de terceirizados da Reitoria e Campi.

Previsão de realização: período de fevereiro a maio de 2018

8 – DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU
NEGATIVAMENTE  NOS  RECURSOS  E  NA ORGANIZAÇÃO  DA UNIDADE  DE
AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS:

No ano de 2017 houve o ingresso dos Auditores Sócrates Mesquita Bomfim e Marília
Cristyne Souto Galvão Barros Matsumoto  nos  cursos  de  Mestrado  em  Tecnologias
Ambientais e Administração Pública respectivamente, o que acarretou na redução da carga
horária de um devido ao afastamento parcial e do afastamento integral do outro. Com isso, a
redução  e  perda  dos  serviços  prestados  por  esses  servidores,  impactaram diretamente  no
desenvolvimento das ações planejadas no PAINT 2017.

Outro  acontecimento  impactante  na  Auditoria  Interna  foi  a  perda  dos  arquivos
armazenados no servidor do IFAL, no mês de setembro de 2017, fato esse solucionado com a
recuperação de todas as informações contidas nas pastas e arquivos em fevereiro/2018.

9  –  DESCRIÇÃO  DAS  AÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  REALIZADAS,  COM

INDICAÇÃO  DO  QUANTITATIVO  DE  SERVIDORES  CAPACITADOS,  CARGA

HORÁRIA, TEMAS E A RELAÇÃO COM OS TRABALHOS PROGRAMADOS:



Descrição da Capacitação Realizada Quantidade de
Servidores Capacitados

Carga Horária Relação dos Trabalhos Programados

Elaboração de Planilha de Formação de Preços da In 02/2008
e como Julgar a Licitação para a Contratação dos Serviços
Contínuos

3 24 Direta

Governança na Gestão Pública 3 20 Direta

Didática  e  Metodologia  em  Educação  Básica,  Técnica  e
Tecnológica

3 24 Diretas

Tesouro Gerencial 2 24 Direta

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 1 40 Direta

Controle Exercido por Conselhos da Assistência Social 1 30 Indireta

Tecnologias Educacionais 1 1 Direta

10  – QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, BEM COMO AS VINCENDAS E AS
NÃO  IMPLEMENTADAS  NA  DATA  DE  ELABORAÇÃO  DO  RAINT,  COM  A  INCLUSÃO,  NESTE  CASO,  DOS  PRAZOS  DE
IMPLEMENTAÇÃO E AS JUSTIFICATIVAS DO GESTOR

Ações Constatações Recomendação Recomendações 
atendidas 

Recomendações 
parcialmente 
atendidas  

Recomendações 
não atendidas 

Não houve 
manifestação

Observações

AÇÃO GLOBAL nº
02/2017 – Gestão de

Controle –
Monitoramento às

Obras de Expansão e
Reestruturação

(Programa
2031.20RG)

Ação não concluída -

AÇÃO GLOBAL nº
04/2017 – Gestão
Administrativa –

Acompanhamento/Asse

Atendimento aos Órgãos de Controle através do Sistema Monitor -



ssoramento às
determinações dos

Órgãos de Controle

Ações Constatações Recomendação Recomendações 
atendidas 

Recomendações 
parcialmente 
atendidas 

Recomendações 
não atendidas 

Não houve 
manifestação

Observações

AÇÃO GLOBAL nº
05/2017 – Gestão
Administrativa –

Patrimônio e
Almoxarifado

18 Não Houve Manifestação -

AÇÃO GLOBAL nº
06/2017 – Gestão
Administrativa –

Contratos

Assessoramento a CGU/AL no desenvolvimento da ação de contratos de terceirizados -

AÇÃO GLOBAL nº
07/2017 – Gestão
Administrativa –

Processos de Licitação,
Dispensa e

Inexigibilidade.

4 4 2 0 0 2 -

AÇÃO GLOBAL nº
10/2017 – Gestão de

Controle da AUDINT –
Elaboração do PAINT

Concluído -

AÇÃO GLOBAL nº
11/2017 – Gestão
Administrativa -

Reuniões

Concluído -

AÇÃO GLOBAL nº
12/2017 – Gestão
Administrativa –

Transportes 
e

AÇÃO GLOBAL nº
03/2017 – Gestão

Financeira e
Orçamentária e

Reitoria – 3 3 3
0

0 0 -

Penedo – 3 10 0 7 0 3 -

Coruripe - 2 2 - 2 0 0 -

Total 15 3 9 0 3 -

Ações Constatações Recomendação Recomendações 
atendidas 

Recomendações 
parcialmente 
atendidas 

Recomendações 
não atendidas 

Não houve 
manifestação

Observações



AÇÃO GLOBAL nº
13/2017 – Gestão de
Controle – Avaliação

dos Resultados da
Missão Institucional

18 5 0 8 0 0 -

AÇÃO GLOBAL nº
14/2017 – Gestão das

Atividades Finalísticas
do IFAL

Penedo – 9 7 5 0 4 -

Coruripe – 4 3 0 0 0 4 -

Pronatec – 2 1 0 1 0 0 -

Total 33 11 0 14 0 8

AÇÃO GLOBAL nº
15/2017 – Avaliação dos

Controles Internos

Ação Integrada com as demais ações

AÇÃO GLOBAL nº
16/2017 – Gestão de

Controles PAD e
Sindicância

Acompanhamento do andamento dos PAD’S e Sindicâncias instalados pelo IFAL, através das informações disponibilizadas que
constam neste documento.

AÇÃO GLOBAL nº
17/2017 –

Sustentabilidade
Ambiental

Maceió – 3 3

AÇÃO GLOBAL nº
18/2017 –  Avaliação

sobre a Gestão de
Tecnologia da
Informação

IFAL – 10 10 1 2 7

10.1 – Informações Gerenciais

EXECUÇÃO DO PAINT/2016

Total de Ações Executadas Nº  Achados Condição Quantidade de
Recomendações

18
Parcialmente Acatada 25

Integralmente Acatada 6



94 Constatações
Não Acatadas 0

Em andamento 0

Não houve Manifestação 
e/ou foi intempestiva

41

Total de Ações Não Executadas e 
Não Concluídas

02 - - -

Totais 72

10.2 – Recomendações formuladas pela AUDINT

Nº do
Relatór-

io

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação
Informações

05/2017 03/2017 –
Gestão

Financeira e
Orçamentári
a e 12/2017 –

Gestão
Administrativa
– Transportes 

Diretoria de Ad-
ministração e Pla-
nejamento / Coor-
denação de Mate-

riais – Campus
Coruripe

Informação (001) As informações solicitadas ao Campus foram encaminhadas a esta AUDINT de forma incompleta e em virtude
disso o trabalho desenvolvido ficou em parte comprometido. Seguem as informações que não foram enviadas:
1. Guias de autorização de viagens;
2. Relatórios de viagem;
3. Notas de abastecimento de combustíveis acompanhadas das guias do posto.
Nº da Informação: 001
1. Justificativas/Informações
As guias de autorização de viagens, os relatórios de viagem e as cópias de notas fiscais referentes à manutenção não foram
enviados porque não foram solicitados pela auditoria, conforme a Solicitação de Auditoria n° 003/2017 (anexo). Informamos que
todos os documentos encontram-se nesta unidade, à disposição desta auditoria ou qualquer órgão de controle, à exceção das notas
fiscais de manutenção que encontram-se na Coordenação de Administração e Manutenção da Reitoria, por ser esta a coordenação
responsável por promover a manutenção dos veículos dos campi novos (Batalha, Rio Largo, Viçosa e Coruripe), durante o biênio
2015/2016. Em relação às notas de abastecimento de combustíveis acompanhadas das guias de posto, estas foram devidamente
enviadas no dia 29/03/2017, por email, fazendo parte do arquivo "Auditoria 29.03.17.rar".
Análise da Auditoria
Informação nº 001
Justificativa acatada. Informa-se que houve um equívoco quanto à Informação 001, visto que esta AUDINT decidiu que as
informações referentes às guias de autorização de viagens, os relatórios de viagem e as cópias de notas fiscais de manutenção
seriam analisadas In Loco durante a visita ao Campus devido ao pequeno número de veículos.
Informação (002) Dentre as questões levantadas no check list utilizado, tendo por base a Portaria no 1871/GR, de 12 agosto de
2013 e a Instrução Normativa nº 03/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, levantamos junto ao coordenador
de transportes as seguintes informações:
001.1 – A área de transportes é exercida pelo servidor Pablo Rodrigo Moura Santos – responsável pela CAM.



001.2 – Não existem veículos de terceiros (fretamento ou locação) em uso na instituição.
001.3 – Não houve caso de acidentes com a frota oficial no período analisado.
001.4 – Os veículos de serviços foram utilizados apenas no transporte de servidores a serviço e de materiais,  bem como à
execução de atividades específicas.
001.5 – Não é feito o transporte de familiares do servidor ou de pessoas estranhas ao serviço público.
001.6 – Os veículos oficiais não são utilizados em excursões ou passeios.
001.7 – Os veículos são guardados em garagens residenciais – autorizados por Portaria.
001.8 – O transporte para estabelecimentos comerciais  e  congêneres  só é feito  quando é preciso comprar  materiais para o
Campus.
001.9 – Os veículos de serviços comuns têm cor branca, placa oficial de acordo com definição dos órgãos de trânsito e possuem
um retângulo de 690x330 mm, na cor amarelo ouro ou similar (pintura ou adesivo), localizado nas portas dianteiras, posicionado
abaixo das janelas e nos dois metros iniciais de cada unidade acoplada. O retângulo contém a sigla do órgão ou entidade e seu
logotipo, quando for o caso; as expressões “GOVERNO FEDERAL” e “PODER EXECUTIVO” uma tarja preta contendo a
expressão “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”.
Informação (003) 001.10 – O IFAL providenciou a renovação do licenciamento anual de veículos automotores em tempo hábil,
obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, bem como a quitação do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres.
001.11 – O cadastro de veículos está atualizado.
001.12 – O Plano Anual de Aquisição de Veículos do IFAL está sendo elaborado com base na avaliação do estado da frota de
veículos a partir dos mapas de controle do desempenho e manutenção dos veículos e outras informações importantes.
001.13 – Os veículos oficiais não estão sendo utilizados para o transporte de pessoas a locais de embarque e desembarque, na
origem e no destino, em viagens a serviço, quando estas receberam a indenização prevista no art. 8º do Decreto 5.992/2006.
001.14 – A programação diária  de deslocamentos dos veículos  está  respeitando as  solicitações do dia anterior,  objetivando
racionalizar as saídas para itinerários possíveis de serem atendidos por um só veículo,  visando atender a diversos serviços,
economizando tempo, combustível, desgaste de veículos e riscos.
001.15 – Quando há mudanças de itinerário e/ou desistências, as mesmas estão sendo informadas e justificadas por escrito antes
dos deslocamentos em registro no próprio formulário.
001.16 – No ato de saída e no retorno, os veículos estão sendo vistoriados pelo motorista e por servidor designado pela área de

transporte, visando averiguar as condições gerais do veículo: equipamentos e acessórios obrigatórios, documentação, defeitos e

avarias, condições de higiene e limpeza, comunicando qualquer irregularidade no Relatório de Viagem. 

Informação (003)  O uso dos veículos  do Campus deve seguir  rigorosamente todos os requisitos constantes na Portaria n
1871/GR de, 12 de agosto de 2013, principalmente os referentes as solicitações, uma vez que, interfere em todo o planejamento
do uso da frota. Segue art. 14 da Portaria:
Art. 14. A solicitação de utilização dos veículos da frota oficial do IFAL deverá ser enviada pelo Solicitante ao Executor, 
mediante a Guia de Solicitação Veículos, conforme Anexo I.
§ 1º O Executor deverá emitir parecer por escrito caso não haja disponibilidade e condições para atendimento.
§ 2º O Solicitante deverá solicitar o veículo, para uso em serviço, à Área de Transporte com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas, nos casos em que o deslocamento não ocasionar o pagamento de Diárias ao Condutor.
§ 3º O Solicitante deverá solicitar a viagem com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias.
§ 4º O uso de veículo em situação emergencial deverá ser devidamente justificada pelo Solicitante, quanto da impossibilidade de
cumprimento dos prazos estipulados neste artigo, sendo atendido pela Área de Transporte, de acordo com a disponibilidade de 
veículos e motoristas.



Informação (004):
Foram disponibilizadas as portarias solicitadas através da S.A (Solicitação de Auditoria) nº 07/2016 – com 10 (dez) condutores
autorizados.

Nº do
Relatór-

io

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Nº da Constatação / Fato /
Causa / Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações Análise sobre Eventuais
Justificativas

05/2017 03/2017 –
Gestão

Financeira e
Orçamentári
a e 12/2017 –

Gestão
Administrativa
– Transportes 

Diretoria de Ad-
ministração e Pla-
nejamento / Coor-
denação de Mate-

riais – Campus
Coruripe

Constatação  (001)
Constata-se no quadro acima
que  foram  gastos  R$
3.604,00  com reparos  no
Corsa  MVJ  –  7591  no
período  analisado.  No
entanto,  não  encontram-se
nos  relatórios  de  viagens
informações,  ocorrências  ou
reclamações  por  parte  dos
condutores  ou  passageiros,
ou até mesmo histórico dos
veículos  –  justificando  os
valores gastos.
Recomendação  (001)
Recomendamosao
responsável  pela  área  de
transportes que seja criado
um histórico dos veículos e
destacado nos relatórios de
viagens  problemas,
informações,  ocorrências
ou  reclamações  sobre  as
condições  ou  desempenho
dos  veículos  que
justifiquem  os  valores
gastos  em  reparos,
manutenção e conservação.

Não  está  clara  a  forma  de  avaliação  deste  ponto.  Se  a
auditoria afirma que não tinham os relatórios de viagem em
mãos  (assunto  já  explicado  no  tópico  anterior),  como
concluíram  que  não  havia  ocorrências  e/ou  reclamações
registradas por parte dos condutores do veículo Corsa Classic
nesses  relatórios?  Mais  uma  vez,  colocamos  à  disposição
desta  auditoria  quaisquer  documentos  do  Setor  de
Transportes desta unidade. 

Durante a visita In Loco realizada
no dia 31/03/2017, foi  realizada
uma reunião entre esta AUDINT
e  o  Coordenador  de
Administração e Manutenção do
Campus em que foi aplicado um
Check List e solicitado ao mesmo
as  pastas  referentes  às
solicitações  e  relatórios  de
viagens.  Após  análise  da
documentação disponibilizada foi
observada tal constatação.
Assim  sendo,  mantém-se  a
recomendação.

Constatação  (001)
Constata-se que a servidora:
E. V. da S. tem sua carteira
de habilitação e Portaria para

Recomenda-se a regularização da situação da servidora/con-
dutora acima citada para condução dos veículos oficiais.

A  regularização  da  constatação
será objeto de auditorias futuras.
Mantém-se a recomendação.



condução  dos  veículos
oficiais vencida.
Recomendação (001) Reco-
menda-se a regularização da
situação da servidora/condu-
tora  acima citada  para  con-
dução dos veículos oficiais.

Nº do
Relatór-

io

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Informações

06/2017 03/2017 –
Gestão

Financeira e
Orçamentári
a e 12/2017 –

Gestão
Administrativa
– Transportes 

Diretoria de Ad-
ministração e Pla-
nejamento / Coor-
denação de Mate-

riais – Campus
Penedo

Informação (001) As informações solicitadas  ao Campus foram encaminhadas a esta  AUDINT de forma incompleta e  em
virtude  disso  o  trabalho  desenvolvido  ficou  comprometido.  Conforme  justificativas  contidas  no  memorando  eletrônico  nº
10/2017:“Informamos que desde o mês de novembro de 2016 não estamos utilizando o nosso micro-ônibus, pois o mesmo teve
um princípio de incêndio e ficamos aguardando a conclusão da nova empresa de manutenção. Informamos também, que com a
contratação  da  nova  empresa,  o  nosso  micro  encontra-se  nesse  momento  na  autorizada  VOLARE fazendo  a  manutenção.
Informamos ainda que a nossa Parati também teve um princípio de incêndio no final do ano passado e ficou parada até a semana
passada, por esse motivo não temos nenhum comprovante de abastecimento desse ano de 2017 até o mês de março, nem para o
nosso  micro  e  nem  para  a  Parati.
Anexamos as guias de solicitação de veículo apenas da Amarok, desse ano de 2017, como nos foi solicitado pela auditoria interna
pessoalmente aqui em nosso Campus. Anexamos também as planilhas de pagamento de combustíveis do ano de 2016 até o mês
de outubro, já que desde novembro de 2016 estávamos usando o combustível do campus Maragogi, e que só foi normalizado o
fornecimento agora no mês de abril de 2017.”
Informação (002) 

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2016

Setor Responsável
pela Imple-
mentação

Nº da Constatação / Fato /
Causa / Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações Análise sobre Eventuais
Justificativas

06/2017 03/2017 –
Gestão

Financeira e
Orçamentári
a e 12/2017 –

Gestão
Administrativa
– Transportes 

Diretoria de Ad-
ministração e Pla-
nejamento / Coor-
denação de Mate-

riais – Campus
Penedo

Constatação (001)
Verificamos  despesas  com
manutenção  de  veículos  em
um total de R$ 16.243,17 em
2015  e  R$  31.972,55  em
2016  e  despesas  com
combustíveis  no  valor  total
de R$ 46.880,31 em 2015 e
R$  46.395,65.
Das tabelas e gráfico acima,
o  que  se  torna  de
fundamental  importância  é
extrairmos  algumas
informações  e  formarmos
alguns  questionamentos
acerca do assunto, como por

Em  resposta  ao  que  consta  na  Constatação  001:
a) Quais os veículos que tem maior despesa com manutenção
e  combustível?
Resposta:  Veículo PARATI  ano 2011 e com quase 200 mil
km  rodados.
b)  Esse  veículo  PARATI,tem  uma  grande  despesa  com
manutenção  e  consumo  de  combustível,  pelo  motivo  de
termos  perdido  o  veículo  L200 num  acidente  com  perda
total,  acarretando  uma demanda  maior  de  uso  do  Veículo
PARATI.
c) Devido a perda total do veículo L200 aumentou o uso do
Veículo PARATI, por esse motivo  houve esse aumento de
aproximadamente  97%  das  despesas  realizadas  com
manutenção  de  veículos.
d) Informamos que já foi aberto um processo, solicitando a
autorização  de  aquisição  de  um  veículo  novo,  junto  à

Justificativa acatada
parcialmente.  Pela  justificativa
por  parte  do  Gestor,
corroborando com a constatação
apresentada,  entende-se  que  o
mesmo pretende adotar  medidas
no sentido de sanar. Assim sendo,
esta  AUDINT,  verificará  nas
próximas  auditorias  os
procedimentos  e  medidas
utilizadas. Desta forma, mantém-
se a recomendação.
Informação nº 002
Com relação a não manifestação
das  recomendações
(001/002/003/004  e  005),



exemplo:
a. Quais os veículos que têm
maior  despesa  com
manutenção  e  consumo  de
combustível;
b. Porque esses veículos têm
uma  grande  despesa  com
manutenção  e  consumo  de
combustível  em  detrimento
dos demais;
c. Porque houve um aumento
de  aproximadamente  97%
(noventa  e  sete  por cento)
de  2015  para  2016 das
despesas  realizadas  com
manutenção de veículos.
d.  Existe  alguma  maneira
efetiva que a coordenação de
transporte  consiga  melhorar
a  média  de  consumo  dos
veículos  e  os  gastos  com  a
manutenção.
Recomendação (001)
Recomendamos  a
comprovação  detalhada
(notas  fiscais)  das  despesas
com  manutenção  dos
veículos  dos  anos  de  2015,
2016 e 2017.
Recomendação (002)
Recomenda-se  que  as
manutenções sejam efetuadas
sempre de forma preventiva,
para minimizar os gastos.
Recomendação (003)
Recomenda-se  que  os
veículos pertencentes à frota
do Campus,  que apresentem
constantes  problemas  e
consequentemente  aumento
em seu custo de manutenção,
sejam  gradativamente
substituídos  por  veículos
novos.
Recomendação (004)

SETEC/DDR/CGIN  Proc.  23000.017462/2017-18  e
estamos acompanhando a tramitação do referido processo.

reiteramos as recomendações que
serão  monitoradas  através  do
plano de providências 2017.



Recomenda-se  que  seja
desenvolvida uma política de
conscientização  aos
usuários/motoristas  tanto
para melhoria do consumo de
combustíveis,  quanto  na
manutenção dos mesmos.
Recomendação (005)
Recomendamos  a  Gestão
que  exerça,  de  forma  mais
efetiva,  o  controle  da
utilização  dos  veículos
oficiais pertencentes à frota,
cumprindo  e  fazendo
cumprir  todas  as  normas
estabelecidas  na  Portaria  no

1871/GR,  de  12  agosto  de
2013,  principalmente  no
tocante  a  necessidade  de  se
manter  sempre  atualizados
os  Relatórios  de  Viagens  e
Mapas  de  Controle  do
Desempenho e  Manutenção,
comprovantes  de  todas  as
despesas como combustíveis
e manutenção.

Constatação(002)
Constatamos  preenchimento
incompleto  de  relatórios  e
guias  de  solicitação.
Utilização de veículos sem
embasamento  na  norma
vigente  ou  justificativa
plausível  para  tanto,
conforme  finalidade
preenchida  nas  guias  de
solicitação  do  veículo
AMAROK OHK 2392 nos
dias:  27/03/2017;  24  e
25/03/2017;  06/03/2017;
14/02/2017;  21/02/2017  e
21/02/2017.
Recomendação (001)
Recomendamos  a  Gestão

Não houve manifestação. Inviabilidade de manifestação da
Auditoria  em  virtude  da  não
justificativa da gestão.



quanto  ao  preenchimento
completo  de  relatórios  e
guias de solicitação.
Recomendação (002)
Alertamos  quanto  à
utilização  de  veículos  em
atividades que vão além das
previstas  legalmente  e  em
Resoluções Internas.
Recomendação (003)
Recomendamos  a
Coordenação  de
Transportes que exerça,  de
forma  mais  efetiva,
controle  da  utilização  dos
veículos  oficiais
pertencentes  à  frota,
cumprindo  e  fazendo
cumprir  todas  as  normas
estabelecidas na Portaria nº
1.871/GR, de 12 de agosto
de 2013, principalmente no
tocante a necessidade de se
manter  sempre  atualizados
os  Mapas  de  Controle  do
Desempenho e Manutenção
dos  Veículos  Oficiais  da
Instituição.

Nº do
Relatór-

io

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Nº da Constatação / Fato /
Causa / Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações Análise sobre Eventuais
Justificativas

06/2017 03/2017 –
Gestão

Financeira e
Orçamentári
a e 12/2017 –

Gestão

Diretoria de Ad-
ministração e Pla-
nejamento / Coor-
denação de Mate-

riais – Campus
Penedo

Constatação (003)
Verificamos  despesas  com
combustíveis  no  valor  total
de  R$  5.587,64  com  a
descrição  GEN – 9006,  sem
que haja um controle quanto

Não houve manifestação Inviabilidade de manifestação da
Auditoria  em  virtude  da  não
justificativa da gestão.



Administrativa
– Transportes 

aos  requisitos  exigidos  para
uso  de  veículos  do  IFAL
através  da  Portaria  no

1871/GR,  de  12  de   agosto
de 2013.
Recomendação (001)
Recomendamos  que  todo  o
uso  de  veículo  oficial  do
IFAL  seja  realizado
conforme  a  Portaria  no

1871/GR, de 12 de agosto de
2013  e  que  quaisquer
despesas  referentes  aos
veículos  sejam  devidamente
comprovadas  pela
identificação  de  cada
veículo.
Recomendação (002)
Recomendamos  que  seja
comprovada  a  despesa
apresentada no relatório de
conferência da Tcket car.

Nº do Re-
latório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação
Informações



09/2017 03/2017 –
Gestão

Financeira e
Orçamentária

e 12/2017 –
Gestão

Administrativa
– Transportes 

PROAD / Coorde-
nação de Transpor-

tes – Reitoria 

INFORMAÇÃO (001):
Entrevista setor auditado/levantamento de informações:

– Existe definição parcialmente clara da competência do setor e do responsável/autoridade;
– Não existe manual de rotinas e fluxogramas do setor;
– Existe (01) um servidor no setor. Não há bolsistas ou estagiários.
– As normas do setor (Leis, Estatuto, Regimento, Resoluções e outros documentos internos) são de conhecimento

dos servidores parcialmente;
– As delegações de autoridade não estão acompanhadas de claras definições de responsabilidade;
– O setor identifica os/as processos/atividades mais críticas;
– Não foram estimadas as probabilidades de ocorrência e/ou impactos dos riscos;
– Não foram tomadas ações para evitar ou reduzir os riscos no setor;
– São utilizados como meios de comunicação pelo setor: telefone, e-mails, aplicativos e memorandos;
– A forma de armazenamento dos dados/processos do setor é digital e físico;
–  O setor  já  recebeu auditoria  interna  ou  externa  em que  apresentou  na  ocasião sugestão  para  melhorias  na

modificação dos processos;
– O setor recebeu recomendação da auditoria internam, em que a forma de monitoramento se deu através de Plano

de Providência.
– O setor apresentou como dificuldades/desafios, a falta de recursos humanos e falta de apoio institucional;
– O setor apresentou como ponto positivo a atuação do pessoal nas atividades, o relacionamento interpessoal dos

servidores envolvidos e terceirizados.

INFORMAÇÃO (002):
Controle interno do setor:

– A estrutura organizacional está definida em instrumento normativo, com definição da autoridade e subordinação e
estas são do conhecimento de todos os envolvidos – normativo 001/2017, de forma parcial

– Não existem normas claras definindo as atribuições, competências, responsabilidade e responsabilização;
– Não existe adequada segregação de funções dos processos e atividade da competência da unidade;
– Os objetivos pretendidos do setor não foram definidos com clareza, formalizados e de conhecimento de todos os

envolvidos;
– Não foram identificados os riscos relacionados as atividades desenvolvidas no setor;
–  Não  é  prática  do  setor,  o  diagnóstico  dos  riscos  (de  origem  interna  e  externa)  envolvidos  nos  seus  processos

operacionais, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los;

–  Na  ocorrência  de  fraudes  e  desvios,  é  prática  da  unidade  solicitar  a  instauração  de  sindicância  para  apurar
responsabilidades e exigir eventual ressarcimento;

– Os riscos não são identificados, mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a
gerar informações úteis à tomada de decisão;

– O servidor em gozo de férias possui substituto designado e treinado para exercer as  suas funções,  no entanto,  o
servidor designado não pertence a coordenação de transporte.

– Não há um manual de rotinas e procedimentos devidamente formalizado que se encontra em fase de divulgação;
– Não há fluxograma e/ou mapas de processo que contemplam as atividades do setor;
– Não há prática de segregação de funções no desempenho das atividades no setor;
– As etapas relacionadas aos processos de trabalho são conferidas e supervisionadas por outro servidor parcialmente;
–  Existe  acompanhamento  constante  das  alterações  na  legislação  pertinente  a  atividades  desempenhadas  de  forma

parcial;



–  A  informação  relevante  para  o  setor  é  devidamente  identificada,  documentada,  armazenada  e  comunicada
tempestivamente às pessoas adequadas de forma parcial;

– A informação disponível para as unidades internas e pessoas da Instituição é apropriada, tempestiva, atual, precisa e
acessível de forma parcial;

– O fluxo das informações é adequado aos objetivos propostos e as comunicações são tempestivas de modo que não
ocorra o comprometimento das etapas subsequentes de forma parcial;

– A auditoria interna monitora constantemente o setor de transportes para avaliar sua validade e qualidade ao longo do
tempo;

– O sistema de controle interno (Auditoria Interna e Externa) tem contribuído, através de suas ações, para a melhoria do
desempenho do setor auditado;

– Existem ações de monitoramento e divulgação para o cumprimento de recomendações relativas pela Controladoria
Geral da União – CGU e da Auditoria Interna do IFAL através de plano de providências de forma parcial.
INFORMAÇÃO (003) Em virtude da não conclusão das despesas realizadas no exercício de 2017 referentes aos veículos e
mudança  da  contratada  responsável  pelo gerenciamento  da  frota  de  veículos  da  Reitoria,  não  foram feitas  avaliações
comparativas das despesas com os exercícios anteriores.
INFORMAÇÃO (004) Durante a verificação “In loco” quanto às condições físicas da frota, observamos os veículos:
Amarok OHK 2422; Amarok OHK 2432; Parati NMM 0341; Traiblazer OHI 6322 em bom estado de conservação.
INFORMAÇÃO (005)
Multas e Infrações

Recomenda-se  aos  gestores,  como “boas  práticas”,  dentre  outras,  observar  os  seguintes  procedimentos  no  caso  de
multas/infrações ao Código Brasileiro de Trânsito:

•  O  Instituto  não  arcará  com  o  pagamento  ou  recolhimento  ao  órgão  ou  entidade  de  trânsito
competente  de  valores  de  multas  impostas  aos  condutores;
• O Setor de transportes deverá acessar, mensalmente, o site do órgão ou entidade de trânsito para
verificar  possíveis  multas/infrações  impostas  aos  condutores;
•  Após  a  comprovação  de  infração  cometida  pelo  condutor,  o  mesmo preencherá  formulário  de
identificação  do  condutor  infrator,  o  qual  será  encaminhado  ao  órgão  competente;
•  Quando  do  recebimento  da  infração  para  pagamento,  o  condutor  ficará  responsável  pela  sua
quitação  até  o  prazo  de  vencimento;
• O não cumprimento dos itens acima ensejará abertura de processo de sindicância para apuração dos
fatos  e  procedimentos  de  cobrança  dos  possíveis  valores  devidos;
• Não sendo suficiente a medida tomada de acordo com o item anterior, será instaurado Processo
Administrativo Disciplinar para apurar as responsabilidades e aplicar as punições cabíveis, se assim
for  o  caso.

INFORMAÇÃO (006)
Acidentes/Colisão

Recomenda-se aos gestores, como “boas práticas”, dentre outras, observar os seguintes procedimentos no caso de 
acidentes envolvendo veículos oficiais:

• Todo acidente com veículo oficial deve ser motivo de sindicância e/ou inquérito administrativo,
visando  apurar  causas,  efeitos  e  responsabilidades,  mesmo que  dele  resultem unicamente  danos
materiais, nos termos e disposições da Instrução Normativa n. 183/1986, da extinta Secretaria de
Administração  Federal;
• Nas situações de acidentes ou colisões, o condutor deverá solicitar o comparecimento da autoridade



de  trânsito  ou  da  perícia  para  lavrar  o  correspondente  Boletim  de  Ocorrência;
• Se a autoridade de trânsito determinar a retirada do veículo do local, o condutor deverá solicitar o
registro  de  tal  situação  no  boletim  de  ocorrência;
• O condutor deverá comunicar a ocorrência ao setor responsável pelos veículos pelo meio mais
rápido e, posteriormente, por escrito, em formulário de sinistro, contendo, se possível:

a) características dos outros veículos envolvidos (marca/tipo, placa, cor);
b) direção (sentido) das unidades de tráfego;
c) velocidade imediatamente anterior ao acidente;
d) preferencial do trânsito;
e) sinalização (existência ou não de sinal luminoso, placas, sons, gestos, marcos, barreiras);
f) condições da pista;
 g) visibilidade;
h)  número  da  Apólice  e  nome  da  Companhia  Seguradora  dos  outros  veículos  envolvidos;
i)  nome  de  quem dirigia  os  outros  veículos,  endereço,  número  da  CNH,  data  de  emissão,
vencimento e repartição expedidora;
j) especificação das avarias no veículo;
k) descrição de como ocorreu o acidente;
l) qualquer outro dado que possa influir na aferição do ocorrido.

• Solicitar a realização de perícia obrigatória e, havendo vítimas, de perito do Departamento de
polícia  Técnica  da  Polícia  Civil;
•  Solicitar  ao setor  responsável  pelos  veículos  a  remoção do veículo,  após  a  liberação  pela
autoridade  policial  competente.
•  Cabe ao setor  responsável  pelo gerenciamento dos  veículos  oficiais,  em caso de  acidente,
adotar os seguintes procedimentos:
a) providenciar o reboque para a garagem ou para oficina, se for o caso;
 b) comunicar a Administração a respeito da ocorrência e das medidas adotadas;
c)  avaliar  os  danos  materiais  verificados  no  veículo  envolvido  no  acidente,  providenciando
orçamento, com vistas ao conserto;
d)  no caso de  haver vítimas ou  prejuízos acobertados por  seguro  de  responsabilidade  civil,
promover as medidas necessárias, inclusive notificar a empresa seguradora;
 e) obter a assinatura do condutor no termo de responsabilidade, quando o laudo assim indicar; f)
preencher  o  Termo  Circunstanciado  Administrativo  (conforme  estabelecido  pela  Instrução
Normativa CGU, n. 04 de 17 de fevereiro de 2009), quando for o caso, e submetê-lo à Diretoria
de Administração;
g) encaminhar a documentação pertinente à Administração para demais providências.

Nº do Re-
latório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Nº da Constatação / Fato /
Causa / Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações Análise sobre Eventuais
Justificativas

09/2017 03/2017 –
Gestão

Financeira e

PROAD / Coorde-
nação de Transpor-

tes – Reitoria 

Constatação (001)
Verificamos  despesas  com
manutenção  de  veículos  em

Sobre os itens “a” e “b”, o elevado consumo de combustível e
a elevada despesa com manutenção se deu por dois fatores: O
primeiro, idade elevada da frota, o que acarreta naturalmente



Orçamentária
e 12/2017 –

Gestão
Administrativa
– Transportes 

um total de R$ 50.558,05 em
2015  e  R$  86.717,10  em
2016  e  despesas  com
combustíveis  no  valor  total
de R$ 121.316,3 em 2015 e
R$ 219.798,44.
Das tabelas e gráfico acima,
o  que  se  torna  de
fundamental  importância  é
extrairmos  algumas
informações  e  formarmos
alguns  questionamentos
acerca do assunto, como por
exemplo:
a. Quais os veículos que têm
maior  despesa  com
manutenção  e  consumo  de
combustível;
b. Porque esses veículos têm
uma  grande  despesa  com
manutenção  e  consumo  de
combustível  em  detrimento
dos demais;
c.  Por  que  houve  um
aumento  de
aproximadamente  81%
(oitenta e um por cento) de
2015 para 2016 das despesas
realizadas  com  consumo  de
combustíveis;
d.  Por  que  houve  um
aumento  de
aproximadamente  72%
(setenta  e dois  por cento )
de  2015  para  2016 das
despesas  realizadas  com
manutenção de veículos;
e.  Existe  alguma  maneira
efetiva que a coordenação de
transporte  consiga  melhorar
a  média  de  consumo  dos
veículos  e  os  gastos  com  a
manutenção.
Fato
Após  análise  dos

em maiores custo com manutenção e um maior gasto com
combustíveis. O segundo, pelo fato de que no final do ano de
2015  foi  quando  os  veículos  Amaroks  chegaram,  o  que
aumentou significativamente o número de veículos da frota
da Reitoria, de quatro para oito veículos. Ou seja, dobrou a
quantidade de veículos que a unidade possuía. Os itens “c” e
“d” também são justificados pela idade avançada de parte da
frota e a chegada de quatro veículos novos. Em adição a isso,
a Reitoria optou por fazer as manutenções programadas da
garantia  dos  veículos  Amarok,  o  que  acabam  sendo
manutenções  com  um  preço  mais  elevado,   mas  são
necessárias para manter a garantia veicular. Atualmente, essa
garantia  terminou,  e  por  essa  razão  a  Coordenadoria  de
Transporte  hoje  busca  a  oficina  com  melhores  preços  e
melhor qualidade de serviço disponível.
Com relação ao item “e”, a Coordenadoria de Transporte da
Reitoria busca constantemente a melhoria nos seus processos,
e  por  essa  razão  faz  os  controles  mensais  exigidos,  busca
realizar as manutenções preventivas do veículo,  para assim
buscar  manter  o  consumo  de  combustível  e  o  gasto  com
manutenção num nível  ótimo,  dado as  condições atuais  da
frota.  O fato de  o  setor  só possuir  um único servidor  por
vezes  dificulta  esses  controles  e  melhorias,  por essa razão,
para  tornar  o  setor  mais  eficiente,  é  necessário  mais
servidores laborando no mesmo. De toda forma, como ocorre
a depreciação natural dos veículos, um aumento no consumo
de  combustível  e  com  gastos  de  manutenção  se  torna
inevitável. Uma das alternativas viáveis seria a terceirização
da frota do Instituto. Esse estudo foi realizado pela Comissão
de Gestão da Frota do IFAL em 2017, e atualmente aguarda
os próximos passos para definir se o IFAL manterá uma frota
própria ou frota terceirizada.
2.



registros/pagamentos  de
despesas  no  SIAFI,
referentes  ao  consumo  de
combustíveis  e
manutenções  de  veículos,
observou-se  um  aumento
considerado  elevado  no
período  compreendido
entre o ano de 2015 e 2016.
 Causa
Fragilidades  no
planejamento  referente  aos
gastos com combustíveis e
manutenção de veículos.

Constatação 
(002):Verificamos despesas 
com combustíveis no valor 
total de R$ 34.143,35 em 
2015 e R$ 19.950,04 em 
2016 com a descrição 
GEN, sem que haja um 
controle quanto aos 
requisitos exigidos para uso
de veículos do IFAL através
da Portaria no 1871/GR, de 
12 de agosto de 2013, 
conforme Anexo III (Mapa 
de Controle do 
Desempenho e Manutenção
do Veículo) que é o 
relatório contendo a 
situação atual, as despesas 
com revisão e troca de 
peças e o histórico de uso, 
desempenho e manutenção 
de cada veículo da frota 
oficial do IFAL. Isso 
corresponde a 28% (vinte 
e oito por cento) em 2015 
e 9% (nove por cento) em 
2016 do total das despesas 
realizadas com 
combustíveis.

Os cartões com descrição “GEN” são cartões genéricos. No
ano de 2015 e 2016 quem fazia a gestão dos combustíveis do
IFAL era  a  empresa  Ticket  car.  Essa  empresa  fornecia  no
mínimo um cartão  “GEN” para  cada  campus,  que  tinha  2
utilizações principais: a primeira era em casos de emergência
para ajudar algum outro veículo do Instituto. A segunda, ele
era utilizado quando se perdia o cartão de um veículo, até a
chegada  do  novo  cartão.  Ao  utilizar  esse  cartão  para
abastecimento, era necessário informar a placa do veículo que
estava sendo abastecido.  Dessa forma, era possível  rastrear
qual  veículo  estava  indo  as  despesas  e  também  aquela
determinada quantidade abastecida de combustível. No ato do
preenchimento mensal do Mapa de Controle do Desempenho
e  Manutenção  do  Veículo  (Anexo  III)  da  Reitoria,  eram
acrescentadas  essas  informações  (quantos  litros  foram
abastecidos,  quanto  custou  o  abastecimento,  etc.),  e
geralmente  se  colocava  no  campo  observações  (28)  essa
referência. Caso tenha ocorrido alguma falha, provavelmente
foi novamente pela falta de pessoal atuante no setor, já que
apenas um servidor acumula todas as atribuições, acarretando
em sobrecarga de trabalho e, como uma das consequências,
torna possível a ocorrência de erros como esse. 

Como  já  mencionado  nas
constatações  anteriores,  a
Coordenadoria  de  Transportes  da
Reitoria só possui um servidor. Por
essa  razão,  solicitações  para  levar
veículos  na  oficina,  saídas
urgentes,  dentre  outras,  acarretam
em  o  único  servidor  desse  setor
assumir  o  papel  de  solicitante,
executor,  passageiro responsável e
também, em algumas situações, de
motorista.  Provavelmente  essas
solicitações em que ocorreram essa
situação  estão  enquadradas  nas
situações  descritas  anteriormente
(levar  veículo para  oficina,  saídas
urgentes,  etc.).  Assim sendo,  para
respeitar  a  portaria  nº  63/96  do
TCU,  é  necessário  o  aumento  de
servidores  trabalhando no setor,  o
que tornaria possível a segregação
de funções.



Fato
Após  análise  das
documentações  solicitadas
conforme  Solicitação  de
Auditoria (S.A) nº 016/2017,
observou-se que não existe
um controle quanto ao uso
dos  carros  que  são
abastecidos  com  cartões
com a denominação GEN.
Causa
Ausência  de  controles
internos e não cumprimento
dos requisitos constantes na
portaria  quanto  ao  uso  de
veículos institucionais.

Constatação (003):
Constatou-se  que  em
algumas  solicitações  de
veículos  e  relatórios  de
viagens,  o  coordenador
assina  como  solicitante,
executor,  passageiro
responsável  e  coordenador
de  transportes  –
concentrando  essas  funções
em inobservância  à  Portaria
nº 63/96 do TCU:
Segregação  de  funções  -
princípio  básico do  sistema
de  controle  interno  que
consiste  na  separação  de
funções,  nomeadamente  de
autorização,  aprovação,
execução,  controle  e
contabilização  das
operações.  (TCU,  Portaria
n.º 63/96, Glossário).
Fato
Não  existe  segregação  de
funções  na  área  de
transportes.
Causa
Efetivo de pessoal insufici-



ente para  o bom funciona-
mento

Nº do Re-
latório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Informações

01/2017 Ação  Global
nº  14/2017  –
Gestão  das
Atividades Fi-
nalísticas   

Diretoria de Ensi-
no – Campus Co-

ruripe

INFORMAÇÃO (001) Em visita ao Campus Coruripe, foram colhidas as seguintes informações junto à Chefe do Departamento
Acadêmico:
1 – Os trabalhos foram desenvolvidos no Campus Coruripe que funciona provisoriamente em um prédio cedido pela prefeitura da
cidade onde anteriormente funcionava uma escola municipal. No campus funcionam os cursos técnicos de nível Médio integrado
à Educação Básica em Edificações e o curso técnico subsequente em Soldagem.
2 – Em 2016 foram matriculados (as) 229 alunos(as), sendo 148 do curso técnico integrado de Edificações e 81 do curso técnico
subsequente de Soldagem. Em 2017 foram matriculados(as) 277 alunos(as), sendo 199 do curso técnico integrado de Edificações
e 78 do curso técnico subsequente de Soldagem.
3 – Com relação aos(às) discentes beneficiados pela assistência ao educando, sempre há a análise do SIGAA o que garante que
os(as) alunos(as) transferidos(as), desistentes ou que trancaram matrícula sejam quase que imediatamente retirados da lista de
assistidos. A única dificuldade encontrada é quando os(as) docentes não registram as informações necessárias no sistema de forma
tempestiva.
4 – Como apoio aos(as) alunos(as) oriundos de escolas públicas, há o Suporte de Aprendizagem e aulas de reforço através das
monitorias. Contudo, há pouca assiduidade dos alunos, visto que alguns não conseguem a assistência estudantil.
5 – Não existe nenhum programa específico para alunos repetentes.
6 – O controle de frequência dos(as) docentes é realizado pelo ponto eletrônico, entretanto, há mais dificuldades em acompanhar
as ocorrências por esse mecanismo.
7 – O campus não conta com docente da disciplina História.
8 – Quando algum (a) docente precisa se ausentar, ou os (as) alunos (as) são liberados(as) ou outro(a) docente pode assumir suas
aulas do horário. Ao retornar ao campus, o(a) docente repõe suas aulas no horário daquele(a) que o substituiu quando ausente.
9 – Não há acompanhamento de egressos (as).
10 – Por não haver bibliotecário (a) ou auxiliar de biblioteca, a biblioteca funciona como laboratório de informática.
11 – Não há quadra de esportes, quando há a necessidade são usadas as das escolas municipais.
12 – Há o espaço do refeitório, mas o mesmo não funciona.
13 – Não há setor médico.

INFORMAÇÃO (002) Em acompanhamento às constatações e recomendações constantes no Relatório nº 07/2015, foi aplicado 
junto à Chefe Do Departamento Acadêmico um quadro de plano de providências.

INFORMAÇÃO (003) Foi realizada entrevista com a Chefe do Departamento Acadêmico do campus Coruripe, a fim de avaliar
a estrutura de controles internos em nível da entidade utilizando a metodologia COSO, em atendimento ao item 1.7.2, TC-
028.099/2015-0,  Acórdão  nº  5.169/2016-1ª  Câmara  que  determinou  que  adote,  como  fundamento  de  seus  processos  de
gerenciamento de riscos e na definição de seus controles internos, a abordagem prescrita nos documentos básicos editados Comitê
das Organizações Patrocinadoras (COSO), bem como os mecanismos e práticas de Governança descritos no "Referencial Básico
de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública", publicado pelo Tribunal de Contas da União.
Desta feita, foram avaliadas a implantação e o funcionamento da estrutura de ambiente de controle, dos riscos, das atividades de
controle,  das informações e comunicação e do monitoramento com o objetivo de obter  melhorias no ambiente de controles
internos.



Nº do Re-
latório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Nº da Constatação / Fato /
Causa / Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações Análise sobre Eventuais
Justificativas

01/2017 Ação  Global
nº  14/2017  –
Gestão  das
Atividades Fi-
nalísticas   

Diretoria de Ensi-
no – Campus Co-

ruripe

CONSTATAÇÃO (001)  Foi
verificado que o campus não
conta  com  docente  da
disciplina  História,  nem
Pedagogo(a),  Psicólogo(a),
Assistente  Social,
Bibliotecário(a)  e  nem
Enfermeiro(a)  e  que  há
apenas  um  técnico
administrativo  lotado  no
Departamento Acadêmico.
A  falta  desses  (as)
profissionais que comumente
atendem diretamente aos(às)
discentes  pode  prejudicar  o
desenvolvimento  de
programas  da  Assistência
Estudantil,  acompanhamento
de  egressos,  orientação  a
alunos  com  dificuldades  de
aprendizado,  acesso  aos
livros  da  biblioteca,  o  que,
consequentemente,  pode
impactar  negativamente  no
processo  de  ensino-
aprendizagem.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos  que  sejam
contratados  servidores(as)
para  suprir  a  carência  dos
profissionais  acima
elencados, a fim de garantir o
atendimento  à  missão  do
IFAL,  ou  ainda,  que  seja
discutido  o
redimensionamento  de
pessoal,  a fim de superar as
limitações  na  prestação  de
serviços  essenciais  ao
funcionamento  das  escolas
causadas  pela  ausência  de
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servidores.

CONSTATAÇÃO (002)
O  campus  não  conta  com
refeitório.  Em  desacordo,
inclusive,  com  a  Resolução
nº 54/CS, de 23 de dezembro
de 2013 que dispõe que:
Art.  54.  O  Programa  de
Alimentação  e  Nutrição  –
PANES,  de  acordo  com  a
Constituição Federal, art. 6º,
Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, art. 4º e a Lei nº
11.346,  de  15.09.06,  art.3º,
tem por objetivo a oferta de
refeições  que  atendam  às
necessidades  nutricionais
durante  o  período  letivo,
assim como a realização de
Educação Nutricional para
contribuir  com  o
rendimento  escolar,
aprendizagem e a formação
de  práticas  alimentares
saudáveis,  visando  a
permanência  e  conclusão
de curso.
Art.  55.  São  princípios  do
Programa  de  Alimentação  e
Nutrição  Escolar  –  PANES:
I  –  o  direito  humano  à
alimentação  adequada,
visando garantir a segurança
alimentar  e  nutricional  dos
alunos;
II  –  a  gratuidade  como
garantia  de  acesso  à
alimentação escolar;
III  –  a  sustentabilidade  e  a
continuidade,  que  visam  ao
acesso regular  e permanente
à  alimentação  saudável  e
adequada
IV -  o  respeito  aos  hábitos
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alimentares,  considerado
como  tais  as  práticas
tradicionais que fazem parte
da  cultura  e  da  preferência
alimentar local.
Art.  56.  São  diretrizes  de
PANES:
I  –  a  garantia  do  Direito
Humano  à  Alimentação
através  do  emprego  da
alimentação  saudável  e
adequada,  compreendendo o
uso de alimentos variados,
seguros,  que  respeitem  a
cultura,  as  tradições  e  os
hábitos  alimentares
saudáveis,  contribuindo
para  o  crescimento  e  o
desenvolvimento dos alunos
e  para  a  melhoria  do
rendimento  escolar,  em
conformidade  com  a  sua
faixa etária e seu estado de
saúde,  inclusive  dos  que
necessitam  de  atenção
específica;
II – a inclusão da educação
alimentar  e  nutricional  no
processo  de  ensino  e
aprendizagem,  que
perpassa  pelo  currículo
escolar,  abordando o  tema
alimentação e nutrição e o
desenvolvimento  de
práticas saudáveis de vida,
na  perspectiva  da
segurança  alimentar  e
nutricional.
Art.  57.  O  Programa  de
Alimentação  e  Nutrição  -
PANES  reconhece  que  a
alimentação  saudável  é  um
direito  humano,  por
conseguinte contribui para o
crescimento  e  o



desenvolvimento
biopsicossocial,  a
aprendizagem,  o rendimento
escolar,  a  formação  de
práticas  alimentares
saudáveis  dos  alunos,  por
meio  de  ações  de
atendimento  educação
nutricional  e  da  oferta  de
refeições  que  atendam  às
necessidades  nutricionais
durante  o  período  letivo,
contribuindo  para
permanência e  conclusão do
curso.
Art.  58.  A  alimentação
adequada  é  direito
fundamental do ser humano,
inerente  à  dignidade  da
pessoa  humana  e
indispensável  à  realização
dos  direitos  consagrados  na
Constituição  Federal,
devendo  o  dirigente
máximo do IFAL adotar as
políticas  e  ações  que  se
façam  necessárias  para
promover  e  garantir  a
segurança  alimentar  e
nutricional dos estudantes.
Art.  59.  A coordenação das
ações  de  alimentação  e
nutrição  escolar  será
realizada  por  nutricionista
habilitado,  que  deverá
assumir  a  responsabilidade
pelo  programa,  respeitando
as  diretrizes  previstas  nas
legislações pertinentes.
Art.  60.  O  PANES,
vinculado  às  Unidades  de
Nutrição,  garantirá  o  acesso
gratuito  ao  Refeitório  de
cada  Campus  com direito  à
refeição,  de  acordo  com  a



necessidade,  viabilizando
permanência  do  aluno,
contribuindo  para  melhoria
do  estado  nutricional,
permanência  e  redução  dos
índices  de  evasão  escolar.
Parágrafo Único. O Campus
que  ainda  não  possuir
refeitório  poderá  fornecer  o
auxílio  em  pecúnia  pelo
Programa  Auxílio
Permanência.

RECOMENDAÇÃO (001)
A  fim  de  ressalvar  a
importância  da  adequada
alimentação  disponibilizada
aos  discentes,  cabe  destacar
o  apontado  por  CANO
(1991),
acreditam  que  não  só  a
desnutrição  possa  interferir
no desempenho escolar, mas
um  conjunto  de  outros
fatores interligados, uma vez
que não se pode considerar a
desnutrição  isoladamente,
mas em conjunto com outros
elementos da estrutura social,
como saneamento, habitação,
condições sócio-econômicas,
atuação médica, entre outros.
Desta  forma, recomendamos
que  sejam  observadas  as
normas  relativas  nutrição
dos(as)  discentes,
contribuindo  para  melhoria
do  estado  nutricional,
permanência  e  redução  dos
índices de evasão escolar.

CONSTATAÇÃO (003)
Foi  verificado  que  das  04

Não houve Manifestação



(quatro)
constatações/recomendações,
02  (duas)  foram  totalmente
atendidas  e  02  (duas)  não
foram sanadas.

RECOMENDAÇÃO (001)
Reiteramos  as
recomendações constantes no
Relatório nº 07/2015, até que
sejam totalmente  sanadas  as
impropriedades constatadas.

CONSTATAÇÃO (004)
Conforme  o  art.  4º  da  IN
CGU/MPOG nº 01/2016 Art.
4º  Os  controles  internos  da
gestão  devem  integrar  as
atividades,  planos,  ações,
políticas, sistemas, recursos e
esforços  de  todos  que
trabalhem  na  organização,
sendo  projetados  para
fornecer  segurança  razoável
de que a organização atingirá
seus  objetivos  e  missão.
Considerando  o  acima
disposto,  após  a  análise  das
respostas  do  check  list
aplicado  no  campus
Coruripe,  a fim de avaliar a
existência e o funcionamento
de  controles  internos,  é
possível  verificar  que
existem limitações  quanto  a
implantação e funcionamento
de  procedimentos  como:
segregação  de  funções,
padronização  e
institucionalização  de
procedimentos,
estabelecimento  formal  de
metas  e  identificação  de
riscos.
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RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos  que  sejam
implantadas  melhorias  nos
processos  de  controles  da
instituição,   com o  objetivo
de  fornecer  uma  segurança
razoável  quanto  ao
cumprimento  dos  objetivos,
metas  e  missão  do  IFAL,
proporcionando  mais
eficiência  e  eficácia  às
operações  e  garantindo  o
cumprimento  das  leis  e
normas  aplicáveis.  Cabe
destacar o que fora indicado
por ARAGÃO (2010, P. 224)
que explica que os princípios
de  controle  interno  que
devem ser  observados  pelas
unidades  e  entidades
públicas  e  monitorados  pela
auditoria  interna
governamental  [são:]  a
relação  custo  versus
benefício,  a  qualificação
adequada  e  o  rodízio  de
funcionários, a delegação de
poderes  e  a  definição  de
responsabilidades,  a
existência  de  manuais  de
rotinas  e  procedimentos,  a
segregação  de  funções  e  a
aderência  a  diretrizes  e
normas legais.

Nº do Re-
latório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Informações

02/2017 Ação  Global
nº  14/2017  –
Gestão  das
Atividades Fi-
nalísticas   

Diretoria de Ensi-
no – Campus Pe-

nedo

INFORMAÇÃO (001)  O campus Penedo iniciou suas atividades no segundo semestre de 2010, funcionando em instalações
provisórias. A partir de 2013 passou a ocupar sua sede definitiva. Os espaços do campus Penedo foram projetados seguindo as
orientações do MEC/SETEC no tocante à promoção de acessibilidade. A estrutura do Campus é composta por 10 salas de aula, 2
salas de professores, 4 salas de coordenação, 1 auditório, 7 laboratórios (Matemática-1, Biologia ou Biotecnologia-1, Física-1,
Química-1,  Informática-2,  Processos  industriais-1),  biblioteca,  sala  de  artes,  refeitório,  cantina,  sala  de  reuniões,  sala  de



videoconferência e teleconferência, consultório médico, odontológico e psicologia (em fase reestruturação),  11 sanitários e 4
banheiros especiais para portadores de necessidades, ilhas de impressão, setores administrativos, depósitos e garagem (ocupada
por miniusina de açúcar). Atualmente oferta os Cursos Técnico de Nível Médio Integrado em Açúcar e Álcool, Técnico de Nível
Médio Integrado em meio Ambiente, além de cursos à distância. MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO Corrigindo, são 9 (nove)
laboratórios, acrescentando 1 (um) laboratório Açúcar e Álcool, 1 (um) Meio Ambiente e 1 (um) Desenho Técnico. As salas de
atendimento da Assistência social e da Psicologia são duas separadas. ANÁLISE DE AUDITORIA Consideramos relevantes a
informação emitida.
INFORMAÇÃO (002) Foi realizada entrevista com a Chefe do Departamento Acadêmico do Campus Penedo, a fim de avaliar a
estrutura  de  controles  internos  em nível  da  entidade  utilizando a  metodologia  COSO,  em atendimento  ao  item 1.7.2,  TC-
028.099/2015-0,  Acórdão  nº  5.169/2016-1ª  Câmara  que  determinou que  adote,  como  fundamento  de  seus  processos  de
gerenciamento de riscos e na definição de seus controles internos, a abordagem prescrita nos documentos básicos editados Comitê
das Organizações Patrocinadoras (COSO), bem como os mecanismos e práticas de Governança descritos no "Referencial Básico
de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública", publicado pelo Tribunal de Contas da União.  Desta
feita,  foram avaliadas  a  implantação e o funcionamento da estrutura de ambiente de controle,  dos riscos,  das atividades de
controle,  das informações e comunicação e do monitoramento com o objetivo de obter  melhorias no ambiente de controles
internos.
MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO
No check list, item 1 – Ambiente de Controle - Existe código formalizado de ética ou de conduta da Unidade? Caso positivo,
apresentá-los na data da visita  in loco que será previamente agendada pelo auditor.  Cada unidade segue o código de Ética
Institucional regulamentado em Fev/2015.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA
Consideramos relevantes a informação emitida, no entanto, ressalta-se que os dados apontados neste relatório foram analisados a
partir das informações emitidas pelo Campus, o que evidencia fragilidades quanto ao controle das informações.
INFORMAÇÃO (003) -  CARGA HORÁRIA/TITULAÇÃO
O Campus Penedo conta com 42  (quarenta e dois) docentes, desses, 10 (dez) possuem dedicação exclusiva - sendo 5 (cinco) do
curso de meio ambiente e 5 (cinco) no curso de Açúcar e Álcool, os quais são responsáveis pelos componentes curriculares da
área técnica (o campus não informou a formação acadêmica dos mesmos).  Conta também, com 32 (trinta e dois) docentes
responsáveis pelos componentes curriculares de formação geral (3 graduados, 6 especialistas, 16 mestres, 4 doutores), não foram
informados  se  40h  ou  DE.   Quanto  ao  afastamento  para  qualificação,  há  quatro  docentes  afastados,  sendo  02  (dois)  para
especialização e 02 (dois) para mestrado. Há ainda 03 (três professores substitutos, sendo 01 (um) responsável por componentes
curriculares da área técnica e 02 (dois) responsáveis por componentes curriculares da formação geral.

MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO
O Campus Penedo conta com 44 (quarenta e quatro) docentes todos com dedicação exclusiva (De) – 12 são responsáveis pelos
componentes curriculares da área técnica.  Sendo 6 (seis) do curso de meio ambiente (destes  3 biólogos, 1 meterologista, 1
engenheira civil e 1 engenheira química todos mestres.  E 6 (seis) no curso de Açúcar e Álcool (todos engenheiros químicos entre
os quais 1 doutor, 4 mestres doutorandos, 1 especialista mestrando). Conta também, com 32 (trinta e dois) docentes responsáveis
pelos componentes curriculares de formação geral (3 graduados, 6 especialistas, 16 mestres, 4 doutores)  todos DE.  Quanto ao
afastamento para qualificação, há quatro docentes afastados, sendo 02 (dois) para doutorado e 02 (dois) para mestrado. Há ainda
03 (três professores substitutos, sendo 01 (um) responsável por componentes curriculares da área técnica e 02 (dois) responsáveis
por componentes curriculares da formação geral.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA
Consideramos relevantes a informação emitida, no entanto, ressalta-se que os dados apontados neste relatório foram analisados a
partir das informações emitidas pelo Campus, o que evidencia fragilidades quanto ao controle das informações.



INFORMAÇÃO (004) - NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS POR CURSO

CURSO 2014 2015 2016 2017

AÇÚCAR  E
ÁLCOOL

80 72 100 Não informado

MEIO AMBIENTE 80 72 100 Não informado

QUÍMICA - - - Não informado

Observa-se que em 2016 ocorreu um aumento no número de vagas em conformidade com Termo de Acordo de Metas firmado
entre o Instituto Federal de Alagoas - IFAL e o Ministério de Educação – MEC. Não foi informado pelo campus a oferta de vagas
referente a  2017.
MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO
INFORMAÇÃO (004) - NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS POR CURSO

CURSO 2014 2015 2016 2017

AÇÚCAR  E
ÁLCOOL

80 72 100 80

MEIO AMBIENTE 80 72 100 80

QUÍMICA
SUBSEQUENTE

- - - 40

Observa-se que em 2016 ocorreu um aumento no número de vagas em conformidade com Termo de Acordo de Metas firmado
entre o Instituto Federal de Alagoas - IFAL e o Ministério de Educação – MEC. Não foi informado pelo campus a oferta de vagas
referente a  2017.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA
Consideramos relevantes a informação emitida, no entanto, ressalta-se que os dados apontados neste relatório foram analisados a
partir das informações emitidas pelo Campus, o que evidencia fragilidades quanto ao controle das informações.  

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2016

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Informações

02/2017 Ação  Global
nº  14/2017  –
Gestão  das
Atividades Fi-
nalísticas   

Diretoria de Ensi-
no – Campus Pe-

nedo

INFORMAÇÃO (005)
O campus Penedo não informou os dados completos referentes 2015, 2016 2e 2017 quanto:  aprovados retidos, transferidos,
abandonos, trancamentos, uma vez que, durante o período da realização da ação, não havia sido concluído o ano letivo 2016,
inviabilizando a análise e avaliação dos índices de desempenho da Instituição.
INFORMAÇÃO (006)
De acordo com os dados emitidos pelo campus Penedo, 19 (dezenove) discentes foram retidos em 2015, no entanto, não constam
na relação de matriculados 2016 e, tampouco, na relação de desistentes 2015 e 2016.
INFORMAÇÃO (007)
De acordo com os dados emitidos pelo campus Penedo, no ano letivo 2015 não foram encontrados registros de trancamento e
reabertura  de  matrícula.  Já  no  ano  letivo  2016,  de  um total  de  624 discentes  matriculados,  foram registrados  os  seguintes
trancamento de matrícula:
OBS: 1. Não foram encontrados registros de trancamento de alunos no ano letivo 2015.
OBS: 2. Quanto a reabertura de matrícula, não houve registro de aluno que reabriu matrícula no período 2016-2016.



INFORMAÇÃO (008)
Quanto à evasão, não foi possível a análise dos Índices de desempenho referentes ao período 2015 e 2016. No entanto, de acordo
com levantamentos feitos pela equipe pedagógica e departamento acadêmico, o Campus Penedo indicou como motivos da evasão:
mudança de endereço e de município – dificultando o acesso à escola e chegada no horário; aprovação no ENEM – optando por
frequentar o ensino superior; problemas familiares; não encontraram no curso aquilo que procuram numa formação profissional;
opção pela escola que tem formação em menor tempo para terminar o ensino médio; opção pelo trabalho para ajudar a família;
greve e o período maior para concluir o curso.
Após esse levantamento foram efetivadas as ações: chamamento individual dos alunos para conversa e orientação; registro na
ficha individual  do aluno de desempenho geral  e orientações pedagógicas;  ligação telefônica aos alunos e/ou suas  famílias,
solicitando os motivos das faltas e/ou abandono; reunião com os pais e plantão pedagógico; oferta do suporte de aprendizagem;
monitoria  das  disciplinas  de  maior  índice  de  reprovação;  intensificação  de  um  trabalho  permanente  com  os  professores,
elaborando e sugerindo atividades diferenciadas;  replanejamento com os professores,  adequando os conteúdos e organizando
atividades para melhor aprendizagem pelo aluno; oficinas com alunos monitores para orientação sobre os trabalhos e relatórios de
atividades; reunião com os alunos monitores no qual solicitamos avaliação de cada disciplina e do curso com o intuito de corrigir
as  falhas  por  meio  do  apontamento  dos  próprios  alunos;  realização  de  conselho  consultivo;  encaminhamento  dos  alunos
desmotivados aos setores de apoio especializados.
MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO
Quanto à evasão, não foi possível a análise dos Índices de desempenho referentes ao período 2015 e 2016. No entanto, de acordo
com levantamentos feitos pela equipe pedagógica e departamento acadêmico, o Campus Penedo indicou como motivos da evasão:
mudança de endereço e de município – dificultando o acesso à escola e a chegada no horário; problema nos transportes ofertados
pela prefeitura que não contempla todos os povoados circunvizinhos;  aprovação no ENEM – optando por frequentar o ensino
superior; problemas familiares; não encontraram no curso aquilo que procuram numa formação profissional; opção pela escola
que forma em menor tempo para a conclusão do ensino médio; opção pelo trabalho para ajudar a família; greve e o período maior
para concluir o curso.
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA
Consideramos relevantes a informação emitida, no entanto, ressalta-se que os dados apontados neste relatório foram analisados a
partir das informações emitidas pelo Campus, o que evidencia fragilidades quanto ao controle das informações.
INFORMAÇÃO (009)
De acordo com os dados emitidos pelo Campus Penedo, da Relação dos alunos realizando Prática Profissional do Curso de Meio
Ambiente – Campus Penedo/AL, há 50 (cinquenta) discentes realizando Prática Profissional, destes 6 (seis) são da turma de
ingresso em 2010, 16 são da turma de ingresso em 2011, 28 (vinte e oito) são da turma de ingresso 2012. E ainda, há 32 alunos
sem Estágio. No Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Açúcar e Álcool, são 36 discentes realizando Prática Profissional,
destes 30 (trinta) são da turma de entrada 2013 e 6 (seis) não há informação da turma de origem (entrada). E ainda há 36 alunos
sem Estágio.
INFORMAÇÃO (010)  De acordo com os dados emitidos pelo campus Penedo, 40 (quarenta) discentes são egressos/colaram
grau em 2015 e 86 (oitenta e seis) discentes egressos/colaram grau em 2016. Não foram encaminhadas informações sobre as
turmas de origem dos egressos.

INFORMAÇÃO (011)
Quanto às informações sobre a Assistência Estudantil, o campus atende 285 (duzentos e oitenta e cinco) alunos, perfazendo um
custo total de R$ 30.768,00 (trinta mil, setecentos e sessenta e oito Reais), sendo: Auxílio Permanência – 136 (cento e trinta e
seis) alunos assistidos com o auxílio no valor de R$ 68,00 (Sessenta e oito Reais), 57 (cinquenta e sete) alunos assistidos com o



auxílio no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), 24 (vinte e quatro) alunos assistidos com o auxílio no valor de R$ 120,00 (Cento e
vinte),  30 (trinta) alunos assistidos com o auxílio no valor de R$ 170,00 (Cento e setenta Reais) e 16 (dezesseis) alunos assistidos
com o auxílio no valor de R$ 215,00 (Duzentos e quinze Reais); Bolsa de Estudos – 05 (cinco) alunos assistidos com bolsa no
valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais); Programa de Incentivo às Práticas artísticas e Desportivas – PIPAD) – 17 (dezessete) alunos
assistidos com auxílio no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais).
O Campus informou também sobre os estudantes que foram desligados do Programa de Assistência Estudantil,  dos quais 03
(três) discentes - Bolsa de Estudos, 36 (trinta e seis) discentes – PBP e 03 (três) PIPAD, no entanto, não relacionou as situações
que resultou o desligamento.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Nº da Constatação / Fato /
Causa / Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações Análise sobre Eventuais
Justificativas

02/2017 Ação  Global
nº  14/2017  –
Gestão  das
Atividades Fi-
nalísticas   

Diretoria de Ensi-
no – Campus Pe-

nedo

CONSTATAÇÃO (001)
Constatou-se  algumas
limitações  no  campus
Penedo  com  relação  às
instalações  elétricas  e
distribuição  da  internet,  o
que  dificulta  o
desenvolvimento  das
atividades  finalísticas,  além
de  danos  aos  equipamentos
eletrônicos.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomenda-se que o Gestor
melhore  seus  controles
internos, com vistas a evitar
danos  que  venham  a
comprometer  a  execução do
processo  ensino-
aprendizagem.

MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO
Quanto à Verificação in loco, acrescente-se,
Item  2)  Teve  início  também  a  primeira  turma  do  Curso
Técnico de Nível Médio em Química na forma Subsequente,
que terá seleções semestrais, ou seja, duas turmas por ano.
Item 3) Com previsão para chegada de uma enfermeira e
uma  auxiliar  de  enfermagem  para  junho  de  2017  para
compor o núcleo de saúde do Campus.
Item 4) Segundo o Departamento Acadêmico do Campus o
Suporte  de  aprendizagem  é  sempre  ofertado  aos  alunos
ingressantes no 1ano de curso oriundos na sua maioria de
escolas públicas, como forma de minimizar as dificuldades
de  aprendizagem e  assim reduzir  o  quadro  de  retenção  e
evasão.  O  Departamento  vem  encontrando  algumas
dificuldades em realizar tal ação principalmente devido ao
quantitativo alto de carga horária dos professores nas áreas
de língua portuguesa e matemática.
Item 5) A recepção aos novos alunos dos cursos se dá com a
Semana de  Acolhimento,  uma semana antes  do  início  das
aulas,  onde  todos  os  profissionais  ligados  ao  Ensino  e  à
assistência  estudantil  participam  dessa  ação  integradora
escola-família  dividida  em  dois  momentos.  O  primeiro
momento envolve uma apresentação de toda equipe ligada ao
trabalho com o alunado (direção, coordenações, professores,
pedagogia,  apoio  acadêmico,  assistência  estudantil,  corpo
técnico),  seguida  de  um diálogo  aberto  com os  pais  e/ou
responsáveis  onde  são  passadas  informações  e  outros
esclarecimentos  sobre  o  funcionamento  e  atividades
desenvolvidas no Campus. No segundo momento é feito um
trabalho só com a participação dos ingressantes envolvendo
a equipe acadêmica e de assistência que presta atendimento
ao aluno durante todo curso.

Consideramos  relevantes  a
informação  emitida,  no  entanto,
ressalta-se que os dados apontados
neste  relatório  foram analisados  a
partir  das  informações  emitidas
pelo  Campus  quando  da
Verificação in  loco,  evidenciando
assim  fragilidades  quanto  ao
controle das informações.  E, como
não houve manifestação da gestão
quanto à constatação, mantém-se a
recomendação  para  que  o  gestor
envide esforços com vistas a sanar
os problemas apontados.



Item  6)  Quanto  aos  alunos  retidos  são  feitos
acompanhamentos individuais por disciplina, em visitas nas
salas  de  aula,  atendimento  individualizado  ao  aluno  em
dificuldade, reunião com os pais ou responsável, e incentivo
à participação nas monitorias ofertadas no contraturno das
aulas.
Item 7)  Com o objetivo de diminuir a taxa de retenção dos
alunos o Campus adota a progressão parcial  e  a  reoferta
como  sistemática  de  promoção  dos  alunos  preservando  a
sequência curricular.
Item 8) Quanto aos docentes, o controle de frequência ocorre
através  do  ponto  eletrônico  e  acompanhamento  realizado
pelo assistente de alunos. Na ausência do docente, quando
avisado  com  antecedência,  são  aplicadas  atividades
encaminhadas pelo próprio docente ou outro docente assume
a aula de forma que o andamento das aulas e os alunos não
sejam  prejudicados.  No  campus  existe  um  fluxograma  do
processo com o procedimento para antecipação ou reposição
de aulas feito com anuência da chefia imediata.
Item 7) O acompanhamento do discente quanto ao registro
de  aulas  –  diário  escolar,  há  a  lista  de  frequência;  por
dificuldades de conexão com a internet o preenchimento no
sistema de frequência não se dá no momento da aula. Mas os
registros  das  aulas,  conteúdo  e  frequências  são  sempre
cadastrados  no  sistema  integrado  de  gestão  de  atividades
acadêmicas  (SIGAA)  estão  disponíveis  para  consultas  dos
alunos.

CONSTATAÇÃO (002)
Conforme  o  art.  4º  da  IN
CGU/MPOG nº 01/2016 
Art. 4º Os controles internos
da gestão devem integrar as
atividades,  planos,  ações,
políticas, sistemas, recursos e
esforços  de  todos  que
trabalhem  na  organização,
sendo  projetados  para
fornecer  segurança  razoável
de que a organização atingirá
seus objetivos e missão.
Considerando  o  acima
disposto,  após a  análise  das
respostas  do  check  list

Não houve Manifestação Mantém-se a recomendação, a qual
será objeto de análise nas próximas
auditorias.



aplicado no campus Penedo,
a fim de avaliar a existência
e  o  funcionamento  de
controles internos, é possível
verificar  que  existem
limitações  quanto  a
implantação e funcionamento
de  procedimentos  como:
segregação  de  funções,
padronização  e
institucionalização  de
procedimentos,
estabelecimento  formal  de
metas  e  identificação  de
riscos.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos  que  sejam
implantadas  melhorias  nos
processos  de  controles  da
instituição,   com o  objetivo
de  fornecer  uma  segurança
razoável  quanto  ao
cumprimento  dos  objetivos,
metas  e  missão  do  IFAL,
proporcionando  mais
eficiência  e  eficácia  às
operações  e  garantindo  o
cumprimento  das  leis  e
normas  aplicáveis.  Cabe
destacar o que fora indicado
por ARAGÃO (2010, P. 224)
que explica que os princípios
de  controle  interno  que
devem ser  observados  pelas
unidades  e  entidades
públicas  e  monitorados  pela
auditoria  interna
governamental  [são:]  a
relação  custo  versus
benefício,  a  qualificação
adequada  e  o  rodízio  de
funcionários, a delegação de
poderes  e  a  definição  de
responsabilidades,  a
existência  de  manuais  de



rotinas  e  procedimentos,  a
segregação  de  funções  e  a
aderência  a  diretrizes  e
normas legais.

CONSTATAÇÃO (003)  Em
observância  às  informações
004, 005, 006, 007, constata-
se  fragilidades nos controles
do  campus,  o  qual  utiliza
modelo  e  fluxo  próprios,  o
que  pode  dificultar  a
consolidação  das
informações  quando
necessário, a  exemplos  do
item  Relação  Nominal  de
Alunos  Desistentes  2015  e
2016,  em  que  não  há
indicação de turma e período
do  trancamento  dos
discentes. Ainda, na Relação
desistentes 2015, de um total
de 48 discentes apenas  A. C.
S. S. encontra-se também na
lista de matriculados 2016 -
2º  A  e,  na  relação  de
desistentes 2016, de um total
de  45  discentes,  apenas  o
discente J. S. da S., encontra-
se na relação de matriculados
2016 - 2º B, ambos do Curso
Técnico  Integrado  em  meio
Ambiente.

RECOMENDAÇÃO (001)
Recomenda-se que o Gestor
avalie seus controles internos
objetivando  o  alcance  dos
índices  de  Avaliação  de
Desempenho do IFAL.

Não houve Manifestação Mantém-se a recomendação, a qual
será objeto de análise nas próximas
auditorias.

CONSTATAÇÃO  (004)
Constata-se  que,  na  relação
dos alunos do Curso Técnico

QUADRO  1.  RELAÇÃO  DE  DISCENTES  DO  CURSO  TÉCNICO  EM
AÇÚCAR  E  ÁLCOOL  QUE  ESTÃO  REALIZANDO  PRÁTICA
PROFISSIONAL

DISCENTE PRÁTICA CARGA ANO DE INGRESSO

Justificativas  acatadas
parcialmente, as quais serão objeto
de análise nas próximas auditorias.



de Nível Médio Integrado em
Meio  Ambiente  estão
realizando  Prática
Profissional  onde  se  diz,
turma de entrada 2012,  se
diz,  na  relação  de
matriculados  2016,  turma
2013.  E ainda, não consta da
relação  de  matriculados  ano
letivo 2016 a discente I. dos
S. - TCC – 400 h em Prática
Profissional,  bem como não
há informação sobre a turma
de  origem  (de  entrada).  Na
relação  de  alunos  do  Curso
Técnico  de  Nível  Médio
Integrado  em  Açúcar  e
Álcool  que  estão  realizando
Prática  Profissional,  os
discentes E. S. da S., M. C.
C. De A., M. F. De A. (TCC);
J.  F.  dos  S.  (Monitoria  na
Área);  R.  M.  da  S.  V.
(Estágio  Curricular),  não
consta  na  lista  de
matriculados, bem como não
há informação sobre a turma
de  origem  (de  entrada).  Na
relação  de  alunos  sem
estágio  não  há  informação
sobre a turma de origem  (de
entrada).
RECOMENDAÇÃO  (001)
Recomenda-se que o Gestor
avalie seus controles internos
com  vistas  a  garantir  a
integralidade, tempestividade
e  fidedignidade  dos  dados
relativos  aos  registros  dos
discentes do IFAL.
CONSTATAÇÃO  (005)
Constata-se  fragilidades
quanto aos controles internos
com  relação  aos
dados/informações  do

PROFISSION
AL

HORÁ
RIA

(HORA
S)

ADRIELE 
FARIAS 
SANTOS

RELATÓRIO
DE

MONITORIA 400 2013
ALANE 
ANANIAS 
DA SILVA

TCC
400 2013

ANA 
BEATRIZ 
DA SILVA 
SANTOS

TCC

400 2012
ANA 
PAULA DA 
SILVA 
SANTOS

TCC

400 2012
ANANDA 
GRAZIELLY
NETO 
CANUTO

TCC

400 2013
ANDERSON
COSTA 
DAMASCE
NO 
SANTOS

TCC

400 2013
CARLA 
THAMYRES
DOS 
SANTOS 
DANTAS

RELATÓRIO
DE ESTÁGIO

400 2013
CÍCERO 
ANDERSON
SANTOS 
SILVA

TCC

400 2013
DEVISSON 
JOSÉ DA 
SILVA 
GONÇALVE
S

TCC

400 2013
DIEGO 
SILVA 
SANTOS

TCC
400 2013

EDUARDO 
SANTOS DA
SILVA

TCC
400 2011

ELENILSON
RIVANDO 
DOS 
SANTOS

RELATÓRIO
DE ESTÁGIO

400 2013
FELIPE 
FRANKLIN 
LEITE LIRA

TCC
400 2013

GABRIEL TCC 400 2012



campus,  o  que  inviabiliza  a
análise  dos  índices  de
desempenho.  
RECOMENDAÇÃO  (001)
Recomenda-se que o Gestor
avalie  seus  controles
internos,  com  vistas  a
garantir  a  integralidade,
tempestividade  e
fidedignidade  dos  dados
relativos  aos  registros  dos
discentes do IFAL.

PEREIRA 
NASCIMEN
TO
ISABELLA 
MARIA 
LUCENA 
SANTOS

RELATÓRIO
DE

MONITORIA
400 2013

JANECLÉIA
RIBEIRO 
DAS NEVES

TCC
400 2013

JÉSSICA 
KAROLINE 
DOS 
SANTOS

TCC

400 2013
JHONATTA
N FELIPE 
DOS 
SANTOS

RELATÓRIO
DE

MONITORIA
400 2011

KARYNA 
DE 
FRANÇA 
DANTAS

TCC

400 2013
LARISSA 
SILVA 
COSTA

TCC
400 2013

LEILSON 
EVANGELIS
TA MATIAS

RELATÓRIO
DE ESTÁGIO

400 2013
LETÍCIA 
FRANCIELY
DE 
ALMEIDA 
SILVA

TCC

400 2013
LETICIA 
SEIXAS 
SANTOS

RELATÓRIO
DE ESTÁGIO

400 2013
LUCAS 
IAGO LIMA 
SANTOS

TCC
400 2013

MARIANE 
CLEIDE 
COSTA DE 
ALCÂNTAR
A

TCC

400 2012
MATHEUS 
FERREIRA 
DE 
ALMEIDA

TCC

400 2013
NATANNIE
LE FELÍCIO
DOS 
SANTOS

RELATÓRIO
DE

MONITORIA
400 2013

REIZIANE 
MAYARA 
DA SILVA 

RELATÓRIO
DE ESTÁGIO

400 2011



VASCONCE
LOS
RENATA 
MUNIZ 
SANTOS

TCC
400 2012

SUZANE 
DE ARAÚJO
DA SILVA

TCC
400 2013

TATIANE 
INES DOS 
SANTOS 
SILVA

TCC

400 2012
THAYNA 
FARIAS 
SILVA

RELATÓRIO
DE

MONITORIA 400 2013
VINYCIUS 
ROCHA 
MARINHO

TCC
400 2013

WANDERL
AN DA 
SILVA 
SOUSA

RELATÓRIO
DE

MONITORIA
400 2013

YAN 
MATHEUS 
SANTOS DE
OLIVEIRA

TCC

400 2013

QUADRO 2. QUATITATIVO DE DISCENTES EM PRÁTICA 
PROFISSIONAL NO ANO LETIVO 2016 POR ANO DE INGRESSO.

ANO DE
INGRESSO TCC

RELATÓRI
O DE

ESTÁGIO

ESTÁGIO
CURRICULA

R

RELATÓRIO
DE

MONITORIA

2011 1 1

2012 6 1

2013 17 4 5
OBSERVAÇÕES:

Os anos que estão entre parênteses nos tópicos abaixo corres-
pondem aos anos de ingresso destes discentes.

O discente  Karlysson  Alberto  Cordeiro  da  Silva  (2011) já
concluiu a prática profissional, por isso foi retirado da lista.

Os dados repassados anteriormente não continham o ano de en-
trada dos discentes,  pois não haviam solicitado. Estes estão no
Quadro 1.

O Quadro 2 apresenta o quantitativo de discentes em prática pro-



fissional corrigido.

Os discentes Eduardo Santos da Silva (2011), Mariane Cleide
Costa de Alcântara (2012), Jhonattan Felipe dos Santos (2012)
e Reiziane Mayara da Silva Vasconcelos (2011)  não estavam
matriculados no SIGAA na disciplina de Prática Profissional no
ano letivo de 2016, mas este erro já foi corrigido.

O discente Matheus Ferreira de Almeida (2013) está devidamente 
matriculado na 4ª série. Pode ter ocorrido algum engano no repasse da 
listagem pela CRA em relação a este aluno
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02/2017 Ação  Global
nº  14/2017  –
Gestão  das
Atividades Fi-
nalísticas   

Diretoria de Ensi-
no – Campus Pe-

nedo

CONSTATAÇÃO  (006)
Constata-se  que  não  há  no
campus  ações  definidas  de
acompanhamento  dos
egressos.

RECOMENDAÇÃO  (001)
Recomenda-se que o Gestor
do Campus Penedo melhore
ou crie controles internos em
observância  ao  efetivo
acompanhamento  dos
egressos do IFAL, com vistas
a  utilizar-se  deste  para  o
planejamento  de  futuras
ações.

Não houve Manifestação Mantém-se a recomendação, a qual
será objeto de análise nas próximas
auditorias.

CONSTATAÇÃO
(007)Constata-se que o aluno
M.  A.  N.  desligado  do
Programa  de  Assistência
Estudantil (PBP- R$ 168,00)
mantém-se  ativo  na  relação
do mês de abril com Auxílio
Permanência no valor de R$
68,00 (Sessenta e oito Reais),
no  entanto,  não  foi
informado  o  período  do
desligamento.  

Não houve Manifestação Mantém-se a recomendação, a qual
será objeto de análise nas próximas
auditorias.



CONSTATAÇÃO
(008)Constata-se  que  os
discentes  atendidos  pelo
Programa  de  Assistência
Estudantil,  A. S. B., C. do N.
T., D. de A. dos S., E. M. S.,
J. dos S.  B, M. R. B. M., Y.
V. S. ( Meio Ambiente 2016
B) e a discente A. C. Dos S.
da  C.  (Açúcar  e  Álcool
2015),  não  constam  na
relação de matriculados.
CONSTATAÇÃO (009)

Constata-se  que  o
discente  J.  L.  da  S.  N.
(Açúcar  e  Álcool  2014  B)
consta  por  duas  vezes  na
relação  dos  assistidos  pelo
Programa  com:  Bolsa  de
Estudo  no  valor  R$  200,00
(duzentos  Reais)  e  Auxílio
Permanência no valor de R$
170,00  (Cento  e  setenta
Reais).
RECOMENDAÇÃO (001)
Quanto às  Constatação 007,
008 e 009, recomenda-se que
o Gestor do Campus Penedo
melhore  ou  crie  controles
internos  em  observância  ao
efetivo acompanhamento dos
assistidos  pelo  Programa  de
Assistência  Estudantil  do
IFAL, com vistas a garantir a
integralidade, tempestividade
e  fidedignidade  dos  dados
relativos  aos  registros
dos(as)  alunos(as)  do  IFAL.
A  Política  de  Assistência
Estudantil  do  Instituto
Federal de Alagoas, segundo
o  art.  2º,  da  Resolução  nº
54/CS de 23 de dezembro de
2013  tem  por  finalidade
“assegurar os direitos sociais



os  seus  estudantes,
possibilitando  as  condições
para  promover  acesso,
permanência  e  a  conclusão
com  êxito  nos  cursos
ofertados pelo IFAL”.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2016

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Resultados

03/2017 Ação  Global
nº  14/2017  –
Gestão  das
Atividades Fi-
nalísticas   

PRONATEC Ação realizada conforme disposto no Ofício-Circular nº 29/2016/GAB/SETEC/SETEC-MEC de 27 de outubro de 2016 que
encaminhava para conhecimento e providências o teor do Acórdão nº 1006/2016 TCU-Plenário, em destaque o item 9.3 que
disciplinava:
9.3. determinar às auditorias internas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com fundamento no art.
9º, § 1º, da Lei 12.513/2011, c/c os arts. 12 e 14, § 4º, da Resolução-FNDE 4/2012,  que incluam nos seus planos anuais de
auditoria interna ações de controle com vistas a identificar e corrigir situações de sobreposição de carga horária de
servidores  que  atuam  no  Pronatec,  e,  informe  nos  respectivos  relatórios  de  gestão  anuais  os  resultados  apurados  e
providências adotadas

Em atendimento ao disposto no referido Acórdão do egrégio órgão, o planejamento da  Ação Global nº 14/2017 – Gestão das
Atividades Finalísticas do IFAL pautou-se na coleta e avaliação de informações do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec) em funcionamento no IFAL.
Destarte, foi solicitado por meio do memorando eletrônico nº 18/2017-REI-AUDINT de 09/03/2017 as informações:

•Relação dos campi que ofertam o PRONATEC por curso, turmas e horário das aulas;
•Relação dos servidores  ativos do IFAL que atuam no PRONATEC, bem como seus horários,  local  de atuação e

função/atividade que desempenham no Programa.
O prazo de atendimento inicialmente estabelecido para o envio das informações foi 16/03/2017.

Não havendo atendimento, foi reiterado o pedido das mesmas informações, com novo prazo estendido até 03/04/2017, conforme
memorando eletrônico nº 36/2017 – REI-AUDINT de 28/03/2017, tendo sido o mesmo, inclusive, entregue na forma física no
setor PRONATEC. Não houve, no entanto, retorno.
Até  o  envio  do  relatório  parcial  não  recebemos  nesta  Auditoria  Interna  nem  as  informações  solicitadas,  nem  pedido  de
prorrogação do prazo e nem justificativas para o não envio das mesmas.
Alertamos, por oportuno, que a negativa de informações vai de encontro com os termos do Art. 24. do Regimento Interno da
Auditoria Interna aprovado pela Resolução nº 46/2014-CS que afirma que:

A  Reitoria  e  os  Campi  do  Instituto  Federal  de  Alagoas,  através  de  seus  dirigentes,  devem
proporcionar  aos  integrantes  da  Auditoria  amplas  condições  para  o  exercício  de  suas  funções,
permitindo  livre  acesso  às  informações  em  suas  dependências  e  instalações,  inclusive  com  a
disponibilização de bens e documentos, quando solicitados.

Bem como, contradiz o disposto no art. 6º da lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação “Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades
do  poder  público,  observadas  as  normas  e  procedimentos  específicos  aplicáveis,  assegurar  a:  I  -  gestão  transparente  da
informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação”
Ressalvamos, ainda, que conforme previsto na Instrução Normativa nº 24/2015



Art. 12. As unidades de auditoria interna deverão informar ao respectivo órgão de controle interno,
preferencialmente em meio eletrônico, a finalização do relatório de auditoria em até 30 (trinta) dias
após sua conclusão.
Parágrafo único. Os órgãos de controle interno poderão requisitar, a qualquer momento, os relatórios
produzidos pelas unidades de auditoria interna.
Art. 13. As unidades de auditoria interna, ao final de cada trabalho realizado, enviarão, pelo menos, o
resumo  dos  relatórios  de  auditoria  ao  Conselho  de  Administração,  ao  Comitê  de  Auditoria,  ao
Conselho Fiscal ou órgão equivalente ou, em sua falta, ao dirigente máximo do órgão ou entidade.

MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO

Após envio deste relatório,  por meio do memorando eletrônico nº 51/2017 de 20 de abril de 2017 à Reitoria com cópia ao
Pronatec, houve manifestação do mesmo por meio do memorando eletrônico nº 13/2017 – PRONATEC de 02 de maio de 2017.

Na ocasião foram recebidos dois documentos, um com a designação “Servidores Ativos em 2016” sem, no entanto, especificar
curso, turma ou a qual programa se refere, mas contendo nome de diversos campi, servidores, CPFs e funções, e um outro com a
designação “Anexo II – Relação dos servidores do IFAL que atuam no Programa Mulheres Mil”.

Após análise dos mesmos, por esta Auditoria Interna, foram verificados casos de suposta sobreposição de horário de trabalho
considerando  as  horas  trabalhadas  pelos  servidores  no  IFAL no desempenho  de  seus  cargos/funções  e  os  informados  pelo
PRONATEC. Assim, a fim de melhor subsidiar este trabalho, foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 15/2017 com o
pedido da disponibilização dos editais de seleção para as funções bem como as respectivas homologações dos resultados de
seleção  a  que  se  submeteram  os  servidores  (024.XXX.444-40,  045.XXX.574-30,  334.XXX.064-20,  346.XXX.614-72,
527.XXX.624-20, 411.XXX.104-49, 861.XXX.204-91, 052.XXX.084-57, 011.XXX.404-38, 030. XXX.484-90, 037. XXX.488-
90,  037.XXX.864-00,  042.XXX.664-95,  046.XXX.214-89,  049.XXX.644-22,  056.XXX.254-32,  111.XXX.464-53,  133.
XXX.444-49,  209.XXX.704-00,  332.XXX.834-53,  334.XXX.064-20,  348.XXX.464-15,  349.XXX.114-04,  453.XXX.574-68,
514.XXX.244-00, 483.XXX.854-49,  635.XXX.244-00,  636.XXX.864-53, 647.XXX.304-63,  888.XXX.294-87, 239.XXX.144-
68, 296.XX.354-00, 049.XXX.834-08 e 071.XXX.704-88).
Em virtude da relevância da análise das informações referentes ao programa, a fim de assessorar a gestão quanto o desempenho
dos mesmos no IFAL e tendo como parâmetro as recomendações do TCU no Acórdão 1006/2016 – TCU-Plenário, seguem as
considerações desta Auditoria Interna.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Nº da Constatação / Fato /
Causa / Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações Análise sobre Eventuais
Justificativas

03/2017 Ação  Global
nº  14/2017  –
Gestão  das
Atividades Fi-
nalísticas   

PRONATEC CONSTATAÇÃO (001) Dos
documentos recebidos, o que
possui  a  designação
“Servidores Ativos em 2016”
possui  os  mesmos  dados  de
outro  identificado  como
“Anexo  II  –  Relação  dos
servidores  do  IFAL  que
atuam  no  Programa
Mulheres  Mil”.  Nesse

Em resposta  ao  Relatório  encaminhado  ao  PRONATEC,  a
coordenação  do  mesmo  informou  que  (transcrito  ipsis
litteris):

“No  memorando  eletrônico  nº  18/2017-REI-AUDINT  de
09/03/2017, nos foi solicitado:
- Relação dos campi que ofertam o PRONATEC por curso,
turmas e horário das aulas;
-  Relação  dos  servidores  ativos  do  IFAL  que  atuam  no
Pronatec,  bem  como  seus  horários,  local  de  atuação  e

Quanto à ausência de processo de
seleção de servidores bolsistas para
o  Programa,   considerando  o
acórdão 1006/2016 – TCU-Plenário
que determina que
9.4.1.  alerte  os  Institutos  Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia,
com fundamento no art. 14, §1º, da
Resolução  FNDE  62/2011  e  nos
princípios  constitucionais  da



mesmo  documento,  há  a
informação  de  que  os
candidatos  servidores
assinam  declaração  de
compatibilidade com a carga
horária  assumida  no
programa, eximindo a gestão
de  quaisquer  conflitos  de
horários.  Entretanto,  ao
analisar  a  relação  dos
servidores,  foi  possível
verificar  que  os  abaixo
relacionados acumulam mais
de uma função no programa
e no próprio IFAL.
Embora  o  documento  não
tenha  explicitado  o  período
em que se deu o desempenho
das funções, caso tenha sido
concomitante,  há  indícios
que  houve  sobreposição  de
carga-horária.
RECOMENDAÇÃO (001)
Considerando  o  item  9.4.2.
do  Acórdão  1006/2016  –
TCU-Plenário que
recomenda à Setec/MEC que
estabeleça  em  normativos,
como  atribuição  dos
coordenadores do Pronatec, a
verificação  da
compatibilidade entre a carga
horária  regular  dos
profissionais  selecionados,
com  a  jornada  dedicada  às
atividades  do  Pronatec
Bolsa-Formação,
recomendamos  um  controle
mais  efetivo  de  modo  a
evitar que haja sobreposição
de  horário  de  trabalho  aos
servidores,  evitando,
inclusive,  o  acúmulo  de
funções no programa.
CONSTATAÇÃO (002)

função/atividade que desempenham no Programa.
O PRONATEC no IFAL, foi implantado em janeiro de 2012
até  a  presente  data,  nesta  solicitação  não  foi  colocado  o
período  para  o  atendimento  das  informações  solicitadas,
entendemos que o mais atualizado seria a última pactuação
realizada pelo MEC/SETEC para a realização dos cursos em
oferta, 30/10/2016 a 2017.
O  PRONATEC  Bolsa  Formação,  oferece  vários  sub
programas,  como:  Pronatec  Aprendiz;  Sistema  Prisional;
Mulheres Mil; entre outros.
Para  o  Programa  Mulheres  Mil,  foi  feito  uma
descentralização dos recursos financeiros, como também das
ações administrativas e pedagógicas,  como está descrito na
operacionalização  das  ações  do  PRONATEC  no  IFAL,
através das Normas de conduta, PORTARIA Nº 059/GR, DE
07 DE JANEIRO DE 2016.
As Legislações que amparam este Programa estão publicadas
no Portal do MEC, a saber:
a) Lei Nº 12.513, de 26 de Outubro de 2011 -   Institui o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec); altera as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
que  regula  o  Programa  do  Seguro-Desemprego,  o  Abono
Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
no  8.212,  de  24  de  julho  de  1991,  que  dispõe  sobre  a
organização  da  Seguridade  Social  e  institui  Plano  de
Custeio, no 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre
o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior,
e no 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa
Nacional  de  Inclusão  de  Jovens  (ProJovem);  e  dá  outras
providências.

b) Resolução/CD/FNDE nº 4, de 16 de março
de 2012, Altera a Resolução CD/FNDE nº 62,
de 11 de novembro de 2011.

CONSIDERANDO a necessidade de proceder a alterações no
texto da Resolução CD/FNDE nº 062, de 11 de novembro de
2011,  RESOLVE “AD REFERENDUM” 
“Art. 12 As instituições da Rede Federal de EPCT poderão,
conforme art. 9º da Lei nº 12.513/2011, conceder bolsas aos
profissionais  envolvidos  nas  atividades  da  Bolsa-
Formação, em  jornada  extraordinária  ao  seu  contrato  de
trabalho,  que  deverão  ter  formação  e
experiência compatíveis  com as responsabilidades  relativas
às seguintes atribuições:

1. coordenador-geral da Bolsa-Formação;
2. coordenador-adjunto;

publicidade e da impessoalidade,
da  ocorrência  das  seguintes
impropriedades:
9.4.1.1.  ausência de publicação de
editais  institucionais  de  extensão
para a seleção de profissionais para
atuar no Pronatec Bolsa-Formação,
dentre servidores  ativos e  inativos
da  Rede  Federal  de  Educação
Profissional  e  Tecnológica,  em
desacordo  com  o  previsto  na  art.
14,  §1º,  da  Resolução  FNDE
62/2011;

E a Resolução nº 4, de 16 de março
de 2012, que indica que
Art. 14 A concessão de bolsas aos
profissionais  envolvidos  na  oferta
de  cursos  da  Bolsa-Formação  do
Pronatec  dar-se-á  conforme  o
estabelecido pelo  art.  9º da Lei    nº  
12.513/2011,  observando  as
seguintes condições:
(...)
§  1º  A  seleção  de  professores,
supervisores de curso, profissionais
de apoio às atividades acadêmicas e
administrativas  e  orientadores  que
sejam  servidores  ativos  e  inativos
da  Rede  Federal  de  EPCT  deve
ocorrer  em  atendimento  a  Edital
Institucional de Extensão, contendo
critérios  aprovados  pela
administração  máxima  das
instituições.

Não foram apresentados os editais
ou  processos  de  seleção  dos
servidores  apontados  na  primeira
análise dos dados, assim, mantemos
a  recomendação  que  em  futuras
contratações,  sejam  realizados
processos  de  seleção  a  todos  os
cargos  que  não  sejam  os  de
coordenador-geral  e  de
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Do  envio  das  informações
relativas  ao  processo  de
seleção dos colaboradores do
PRONATEC,  esta  Auditoria
Interna  verificou  duas
situações:  a)  servidores  que
atuaram  no  programa  em
2016  –  servidores
346.XXX.614-72,
527.XXX.624-20,
636.XXX.864-53  e
888.XXX.294-87  (conforme
informado  nas  informações
repassadas)  e  que  foram
selecionados  em  editais
posteriores  (edital  11/2017);
e b) ausência de processo de
seleção  dos  coordenadores
(servidores  133.XXX.444-
49,  348.XXX.464-15,
453.XXX.574-68,
514.XXX.244-00,
239.XXX.144-68  e
040.XXX.834-08).

RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos  que  sejam
observadas  as  indicações  da
egrégia Corte de Contas, no
supracitado  Acórdão,  ao
determinar que a Setec/MEC
9.4.1.  alerte  os  Institutos
Federais  de  Educação,
Ciência  e  Tecnologia,  com
fundamento  no  art.  14,  §1º,
da Resolução FNDE 62/2011
e  nos  princípios
constitucionais  da
publicidade  e  da
impessoalidade,  da
ocorrência  das  seguintes
impropriedades:
9.4.1.1.  ausência  de
publicação  de  editais
institucionais  de  extensão

3. supervisor de curso;
4. professor;
5. apoio  às  atividades  acadêmicas  e

administrativas; e
6. orientador.

Parágrafo único. Toda instituição da Rede Federal de EPCT
que for ofertar cursos no âmbito da Bolsa-Formação deverá
designar  um  coordenador-geral  para  supervisionar  as
atividades do programa.
Art.  14  -  §  3º  As  funções  de  coordenador-geral  e  de
coordenador-adjunto  ficam  restritas  a  profissionais  do
quadro de servidores ativos e inativos da Rede Federal de
EPCT e devem ser exercidas por bolsistas  designados  pela
administração máxima de cada instituição.”
Desde 2014, este Programa vem sendo auditado pelo Tribuna
de Contas  da União -  TCU e  pela  Controladoria  Geral  da
União  –  CGU,  além  das  visitas  de  avaliação  e  controle
realizadas  pelo  próprio  MEC nos  Campi  selecionados  por
eles, de acordo com as nossas prestações de contas, realizadas
anualmente, através do SISTEC, sistema de monitoramento e
controle das ações do Programa, em cada IF com oferta de
cursos homologados, seja anualmente ou semestralmente.
Tivemos  acesso  ao  último  relatório  do  TCU,  Acórdão  nº
1006/2016 TCU - Plenário, que foi publicado após as visitas
realizadas por seus técnicos aqui no IFAL como também em
todos  os  IF’s  com oferta  PRONATEC.  Salientamos  que  o
IFAL não foi citado em nenhum dos itens com situação de
pendência  irregular,  principalmente  com  relação  ao  item
Edital.
Este  documento  faz  referência  a  várias  situações  que
precisam ser melhoradas na oferta do Programa, para todos os
IF’s e o TCU recomenda ao MEC/SETEC o estabelecimento
de novas normas para um efetivo acompanhamento e controle
das  ações  administrativas  e  financeiras  mas  até  a  presente
data, não foi emitido.
Quanto a definição de atribuição, vê a Resolução/CD/FNDE
nº  4,  de  16  de  março  de  2012,  Altera  a  Resolução
CD/FNDE nº 62, de 11 de novembro de 2011.
Art. 13 - São atribuições dos bolsistas no âmbito da Bolsa-
Formação do Pronatec:
I - Ao Coordenador - Geral cabe:

a)  coordenar  todas  as  ações  relativas  à  oferta  da  Bolsa-
Formação nos diferentes cursos oferecidos nas unidades da
instituição  de  modo  a  garantir  condições  materiais  e

coordenador-adjunto,  que  são  os
únicos que a Resolução supracitada
explicita  que  são  de  indicação  da
gestão do órgão.
Quanto  aos  indícios  de
sobreposição  de  horário  por
duplicidade  de  função  no
PRONATEC,  acata-se  o
esclarecimento da gestão de que os
mesmos  não  se  deram  de  forma
concomitante,  mas que deveu-se à
mudança  de  nomenclatura  dos
mesmos no sistema.
Entretanto,  ao  analisar  a  folha  de
registro  de  ponto  dos  servidores,
cabe  destacar  que  alguns  que
conciliam  as  atribuições  no
Pronatec  com  Funções
Gratificadas,  como  a  servidora
XXX.286.484-XX  e  o  servidor
XXX.127.214-XX, o fizeram entre
as  jornadas  de  trabalho,
ultrapassando o limite de intervalo
previsto  no  Decreto  1.590/1995,
que  dispõe  sobre  a  jornada  de
trabalho  dos  servidores  das
autarquias federais. Além disso, foi
verificado  que  o  servidor
XXX.879.644-XX  na  folha  de
registro de ponto de junho registrou
o mesmo horário de chegada e de
saída. Recomendamos, com relação
ao registro de frequência, que haja
maior  atenção  para  o  correto
preenchimento  e  que  o
desenvolvimento  das  atividades
não  acarrete  prejuízos  ao
desenvolvimento das atribuições no
cargo institucional.



para  a  seleção  de
profissionais  para  atuar  no
Pronatec  Bolsa-Formação,
dentre  servidores  ativos  e
inativos da Rede Federal  de
Educação  Profissional  e
Tecnológica,  em  desacordo
com  o  previsto  na  art.  14,
§1º,  da  Resolução  FNDE
62/2011;
Eximindo-se  o  programa
coordenado  e  em
funcionamento  nesta
instituição da contratação de
colaboradores  sem  processo
de  seleção  que  garanta  a
ampla  participação  dos
interessados.

institucionais  para  o  desenvolvimento  do  conjunto  das
atividades;
b)  coordenar  e  acompanhar  as  atividades  administrativas,
tomando  decisões  de  caráter  gerencial,  operacional  e
logístico  necessárias  para  garantir  a  infraestrutura
adequada para as atividades dos cursos;
c)  coordenar  e  acompanhar  as  atividades  acadêmicas,
supervisionando as turmas da Bolsa-Formação, os controles
acadêmicos, as atividades de capacitação e atualização, bem
como reuniões e encontros;
d) avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho
dos  profissionais  envolvidos  na  implementação  da  Bolsa-
Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus
à bolsa no período avaliado;
e)  solicitar  ao  ordenador  de  despesa  da  instituição  a
efetivação dos pagamentos devidos aos profissionais;
f)  participar  dos  processos  de  pactuação  de  vagas  da
instituição;
g)  receber  os  avaliadores  externos  indicados  pela
SETEC/MEC e prestar-lhes informações sobre o andamento
dos cursos;
h)  supervisionar  a  prestação  da  assistência  estudantil  dos
beneficiários da Bolsa-Formação, na perspectiva de que seja
assegurado o que estabelece o parágrafo 4° do artigo 6º da
Lei n°12.513, de 26 de outubro de 2011; e
i)  exercer,  quando couber,  as  atribuições  de  coordenador-
adjunto,  de  supervisor  de  curso,  de  apoio  às  atividades
acadêmicas e administrativas e de orientador.

II - Ao Coordenador- Adjunto cabe:

a) assessorar o coordenador-geral nas ações relativas à oferta
da  Bolsa-Formação  em  cada  campus  da  instituição,  no
desenvolvimento, na avaliação, na adequação e no ajuste da
metodologia de ensino adotada, assim como conduzir análises
e estudos sobre os cursos ministrados;
b)  assessorar  a  tomada  de  decisões  administrativas  e
logísticas  que  garantam  infraestrutura  adequada  para  as
atividades,  bem  como  responsabilizar-se  pela  gestão  dos
materiais didático-pedagógicos;
c)  coordenar  e  acompanhar  as  atividades  administrativas,
incluindo  a  seleção  dos  estudantes  pelos  demandantes,  a
capacitação  e  supervisão  dos  professores  e  demais
profissionais envolvidos nos cursos;
d)  garantir  a  manutenção  das  condições  materiais  e



institucionais para o desenvolvimento dos cursos;
e)  coordenar  e  acompanhar  as  atividades  acadêmicas  de
docentes e discentes, monitorar o desenvolvimento dos cursos
para identificar eventuais dificuldades e tomar providências
cabíveis para sua superação;
f)  acompanhar  os  cursos,  propiciando  ambientes  de
aprendizagem  adequados  e  mecanismos  que  assegurem  o
cumprimento do cronograma e objetivos de cada curso;
g)  organizar  a  pactuação de  vagas para  a  oferta  da  Bolsa-
Formação,  a  montagem  de  turmas  e  os  instrumentos  de
controle acadêmico e de monitoramento;
h) participar das atividades de formação, das reuniões e dos
encontros;
i)  manter  atualizados,  para  fins  de  controle,  os  dados
cadastrais de todos os profissionais bolsistas;
j)  elaborar  e  encaminhar  ao  coordenador-geral  relatório
mensal  de  frequência  e  desempenho  dos  profissionais
envolvidos  na  implementação  da  Bolsa-Formação,
apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para
recebimento de bolsas;
k) substituir,  desde que designado,  o coordenador-geral  em
períodos em que este estiver ausente ou impedido;
l)  receber  os  avaliadores  externos  indicados  pela
SETEC/MEC e prestar-lhes informações sobre o andamento
dos cursos;
m)  organizar  a  assistência  estudantil  dos  beneficiários  da
Bolsa-Formação; e
n)  exercer,  quando couber,  as  atribuições  de  supervisor  de
curso, de apoio às atividades acadêmicas e administrativas e
de orientador.

Art. 14- II - No caso de bolsista servidor ativo ou inativo do
quadro  permanente  da  Rede  Federal  ou  de  outra  rede
pública,  a  bolsa  só  poderá  ser  concedida  mediante
autorização do setor de recursos humanos da instituição à
qual o servidor for vinculado;

Esta última exigência é determinada em Edital,  para que o
candidato  selecionado  apresente  uma  declaração  de
disponibilidade  de  horário,  assinada  pela  DGP.Para  a
contabilização de carga horária máxima, o bolsista só poderá
assumir 20h semanais

Art. 14 - III - no caso de bolsista servidor da Rede Federal



ou de outra rede pública descrito no inciso II deste artigo, a
bolsa  ficará limitada a um máximo de 20 horas semanais,
salvo a função de professor, que ficará limitada a 16 horas
(de 60 minutos) semanais;

V – § 5º - É vedado o acúmulo, por um mesmo profissional,
de  bolsas  de  diferentes  atribuições  previstas  no  art.  12,
excetuando-se a de professor, sendo de 20 horas semanais a
carga  horária  máxima  em  atividades  vinculadas  à  Bolsa-
Formação;

Com  relação  a  descrição  de:  “verificação  de  suposta
sobreposição de horário de trabalho considerando as horas
trabalhadas  pelos  servidores  no  IFAL,  no  desempenho  de
seus cargos/funções e os informados pelo PRONATEC.”

Informamos  que  todos  os  bolsistas  Pronatec,  só  podem
assumir 20h semanais para os colaboradores e 16h para os
professores,  como  está  descrito  na  Legislação  e  o  próprio
SISTEC/MEC  bloqueia  o  registro  de  pagamento  para  os
bolsistas que possuam carga horária maior que o estabelecido.

Quanto as nomenclaturas diferenciadas para a mesma função,
como:

a)  SUPERVISOR  SISTÊMICO  e/ou  SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO e/ou SUPERVISOR DE CAMPUS e/ou
SUPERVISOR  CONTÁBIL  e/ou  SUPERVISOR  DE
SISTEMAS.

b) APOIO DO CAMPUS e/ou APOIO SISTÊMICO.

Esclarecemos:

Este registro foi feito pelo SISPRONATEC e não representam



atividades  diferenciadas,  nem  foram  realizadas  de  forma
concomitante.  As  funções  requeridas  em  Edital  são
cadastradas e referenciadas na homologação dos resultados.
Nosso  sistema  administrativo,  o  SISPRONATEC,  ao
cadastrar  os  bolsistas  modificou  a  nomenclatura,  por  isso
aprecem  diferenciadas.  O  que  deve  ser  contabilizado  é  o
registro no SISTEC/MEC.
O item CONSTATAÇÃO (001), apresenta uma tabela com o
registro de vários bolsistas com indícios de sobreposição de
carga  horária.  Esclarecido  com  as  informações
disponibilizadas na tabela do relatório.
Todos editais  a  partir do nº  16/2014 estão  publicados e
disponíveis  em  http://sispronatec.ifal.edu.br/selecao.
Também é possível  encontrar nesse mesmo endereço na
web todos os resultados preliminares e resultados finais.
Essas  informações  sempre  são  divulgadas  no  portal  do
IFAL em www.ifal.edu.br.”
Além  dos  esclarecimentos  acima  transcritos,  foram
encaminhadas  à  Auditoria  Interna  folhas  de  registro  de
frequência  referentes  aos  meses  de  maio  e  junho de  2017
conforme Solicitação de Auditoria nº 18/2017 de 07/08/2017.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2016

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Informações

07/2017 Ação  Global
nº  /2017  –
Gestão  Admi-
nistrativa  –
Patrimônio  e
Almoxarifado

Pro Reitoria de 
Administração 
Planejamento – 
Coordenação de 
Patrimônio

Informação (001) O Almoxarifado do IFAL – Reitoria está localizado em uma locação de prédio comercial na Avenida Júlio
Marques Luz, neste  ambiente está  instalada a sua Coordenação. Há ainda, uma sala no prédio da Reitoria  onde são
armazenados materiais de pequeno volume.
Informação  (002)  Na  verificação  in  loco ao  prédio  destinado  ao  Almoxarifado,  observou-se  que  os  materiais  são
armazenados em um ambiente resguardado por divisórias com portas e chaves, há ainda, estantes e porta-estrados para que
os materiais não sejam estocados em contato direto com o chão. De acordo com o Coordenador do Almoxarifado do IFAL
este espaço é destinado para os materiais de maior volume, por caixas e lotes grandes. Já os materiais de menor volume e de
uso imediato são armazenados na Reitoria.
Informação  (003)  Na  verificação  in  loco ao  prédio  destinado  ao  Almoxarifado,  observou-se  que  os  materiais  são
armazenados em um ambiente resguardado por divisórias com portas e chaves, há ainda, estantes e porta-estrados para que
os materiais não sejam estocados em contato direto com o chão. De acordo com o Coordenador do Almoxarifado do IFAL
este espaço é destinado para os materiais de maior volume, por caixas e lotes grandes. Já os materiais de menor volume e de
uso imediato são armazenados na Reitoria.
Informação (004) Segundo o Coordenador do Almoxarifado, a cada mês é realizado inventário pelas fichas de prateleira e
comprova-as com o RMA visando a identificação dos bens ativos e inativos, acompanha os prazos de validade dos itens e
realiza a transferência com o almoxarifado dos campi após levantamento das necessidades, com vista a evitar a perda de
algum item.
Informação (005) O ambiente organizacional do Patrimônio está instalado em uma sala no prédio da Reitoria na Av. Marques
Luz,  onde funciona a administração da Coordenação; há ainda outra sala pertencente ao setor  denominada Coordenação de

http://www.ifal.edu.br/
http://sispronatec.ifal.edu.br/selecao


Patrimônio  –  Reserva  Técnica,  em  que  são  acomodados  alguns  bens  permanentes,  localizada  em  uma  locação  de  prédio
comercial, também, na Av. Julio Marques Luz.

Durante a realização dos trabalhos foi verificado a existência da Portaria nº 137/GR de 21 de janeiro de 2016, a qual aprova o
Procedimento para Gestão do Patrimônio Móvel do Instituto Federal de Alagoas, e da Portaria nº 1816/GR de 21 de agosto de
2017, a qual aprova o Manual de Procedimentos do Inventário Anual de Patrimônio para o exercício 2017.

A Coordenação  de  Patrimônio  utiliza  o  Sistema  Integrado  de  Patrimônio,  Administração  e  Contratos/SIPAC -  Módulo  de
Patrimônio, em que todos os bens permanentes estão cadastrados.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Nº da Constatação / Fato / Causa / Recomendações Manifestação da Gestão / Situa-
ções das Implementações

07/2017 Ação  Global
nº  /2017  –
Gestão  Admi-
nistrativa  –
Patrimônio  e
Almoxarifado

Pro Reitoria de 
Administração 
Planejamento – 
Coordenação de 
Patrimônio

CONSTATAÇÃO (001)
Constatou-se  que  o  local  para  recebimento  e  despacho  dos  materiais  não  está
disponível para este fim.
FATO
Alguns materiais pertencentes ao Programa PRONATEC – Mulheres Mil, estão sendo
estocados, dificultando o acesso à área do Almoxarifado.
CAUSA
Fragilidades nos controles internos
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se  a  liberação  dos  espaços  destinados  ao  recebimento  e  despachos  dos
materiais do almoxarifado.
CONSTATAÇÃO (002)
Constatou-se material armazenado em contato com o piso.      
FATO
Na  verificação  in  loco  ao  ambiente  organizacional  na  Reitoria, observou-se  que  o
espaço destinado aos materiais de menor volume é reduzido, consequentemente não há
estantes e porta-estrados suficientes.
CAUSA
Fragilidades nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se, em conformidade com a IN nº 205, item e, “os materiais jamais devem
ser  estocados  em  contato  direto  com  o  piso.  É  preciso  utilizar  corretamente  os
acessórios de estocagem para os proteger”.
CONSTATAÇÃO (003)
Constatou-se  que  não  há  espaço  suficiente  para  a  circulação  dos  servidores  e
terceirizados para a movimentação do material e, em caso de sinistro, de pessoal

Esta  Auditoria  Interna  solicitou,
através  do  Memo  nº  108/2017-
REIT-AUDINT,  de  10/11/2017,
manifestação  da  gestão  acerca  de
cada  constatação  apontada  no
Relatório  Preliminar  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e  Almoxarifado.  Ao  tempo  que  a
Pró-Reitoria  de  Administração
solicitou,  através  do  Memo  nº
193/2017-REIT-PROAD,  de
14/11/2017,  prorrogação  do  prazo
para  o  30/11/2017.  Desta  forma
esta  AUDINT  confirmou,  através
do  Memo  nº  111/2017-REIT-
AUDINT  de  21/11/2017,  a
prorrogação  do  prazo  para
manifestação da gestão para o dia
sugerido  pela  PROAD  –
30/11/2017. Ressalta-se, ainda, que
esta Auditoria Interna comunicou à
PROAD,  através  do  Memo  nº
117/2017-REIT-AUDINT  de
13/12/2017, sobre a finalização do
Relatório em questão, uma vez que
não houve manifestação acerca das



especializado (corpo de bombeiros).
FATO

Em  verificação  in  loco observou-se  que  os  ambientes  externos  ao
Almoxarifado, destinados à circulação de pessoas estão ocupados pelos materiais do
Programa PRONATEC – Mulheres Mil.
CAUSA
Fragilidades nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se  a  liberação  dos  espaços  destinados  à  circulação  de  servidores  e
terceirizados,  e  ainda,  de  pessoal  especializado  (Corpo de  Bombeiros),  em caso de
sinistro.

constatações.  Assim,  através  do
Memo nº 120/2017-REIT-AUDINT
de  28/12/2017,  esta  AUDINT
finalizou  o  Relatório  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e Almoxarifado.
Após  a  finalização  e
encaminhamento  do  Relatório  nº
05/2017  Gestão  Administrativa  -
Patrimônio  e  Almoxarifado,  a
PROAD  encaminhou  Memo  nº
1/2018-REIT-PROAD  em
09//01/2018  solicitando  mais  uma
prorrogação  de  prazo  para
manifestação  sobre  as  Ações
sugerindo até o dia 16/01/2018. Ao
tempo  que  esta  AUDINT
confirmou prorrogação informando
que as manifestações constarão no
plano de  providência  do  exercício
de 2018.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017
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ponsável pela Im-
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Nº da Constatação / Fato / Causa / Recomendações Manifestação da Gestão / Situa-
ções das Implementações

07/2017 Ação  Global
nº  /2017  –
Gestão  Admi-
nistrativa  –
Patrimônio  e
Almoxarifado

Pro Reitoria de 
Administração 
Planejamento – 
Coordenação de 
Patrimônio

CONSTATAÇÃO (004) Ausência de equipamentos de segurança.
FATO
Em verificação  in  loco observou-se  que  o  ambiente  em que  estão  armazenados  os
materiais não é climatizado, não há chuveiros automáticos, detector de fumaça e alarme
para o combate a incêndio, observou-se ainda, que a circulação de ar e os níveis de
iluminação são insuficientes.
CAUSA
Fragilidades nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se  a  aquisição  de  equipamentos  para  o  combate  de  incêndios  como
chuveiros automáticos, detector de fumaça e alarme.
CONSTATAÇÃO (005)
Constatou-se inconsistências quanto aos extintores, no que se refere às Normas de
Segurança e vencimento das cargas.
FATO
Verificou-se inconsistências às Normas de Segurança no que se refere aos extintores de
incêndio,  os  quais  apresentam validade  das  cargas  vencidas,  não  estão  em número
suficiente, estão dispostos em locais inadequados e sem a devida sinalização. De acordo

Esta  Auditoria  Interna  solicitou,
através  do  Memo  nº  108/2017-
REIT-AUDINT,  de  10/11/2017,
manifestação  da  gestão  acerca  de
cada  constatação  apontada  no
Relatório  Preliminar  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e  Almoxarifado.  Ao  tempo  que  a
Pró-Reitoria  de  Administração
solicitou,  através  do  Memo  nº
193/2017-REIT-PROAD,  de
14/11/2017,  prorrogação  do  prazo
para  o  30/11/2017.  Desta  forma
esta  AUDINT  confirmou,  através
do  Memo  nº  111/2017-REIT-
AUDINT  de  21/11/2017,  a
prorrogação  do  prazo  para
manifestação da gestão para o dia



com a NR 23 – Proteção contra incêndios, itens 23.11., 23.14.1 a 23.14.3, 23.17.1 a
23.17.7
23.11.1  Em  todos  os  estabelecimentos  ou  locais  de  trabalho  só  devem  ser  utilizados
extintores  de incêndio que obedeçam às  normas brasileiras  ou regulamentos técnicos do
Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  -  INMETRO,
garantindo essa exigência pela aposição nos aparelhos de identificação de conformidade de
órgãos de certificação credenciados pelo INMETRO.
23.14.1 Todo extintor  deverá ter  1  (uma) ficha de controle de inspeção (ver  modelo no
anexo).
23.14.2 Cada extintor deverá ser inspecionado visualmente a cada mês, examinando-se o seu
aspecto  externo,  os  lacres,  os  manômetros,  quando  o  extintor  for  do  tipo  pressurizado,
verificando se o bico e válvulas de alívio não estão entupidos.
23.14.3 Cada extintor deverá ter uma etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com data
em que foi carregado, data para recarga e número de identificação. Essa etiqueta deverá ser
protegida convenientemente a fim de evitar que esses dados sejam danificados.
23.17.1 Os extintores deverão ser colocados em locais:
a) de fácil visualização;
b) de fácil acesso;
c) onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso.
23.17.2 Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo vermelho
ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas.
23.17.3 Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual
não poderá ser obstruída por forma nenhuma. Essa área deverá ser no mínimo de 1,00m x
1,00m (um metro x um metro).
23.17.4  Os  extintores  não  everão  ter  sua  parte  superior  a  mais  de  1,60m (um metro  e
sessenta centímetros) acima do piso. Os baldes não deverão ter seus rebordos a menos de
0,60m (sessenta centímetros)  nem a mais de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros)
acima do piso.
23.17.6 Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas.
23.17.6 Os extintores sobre rodas deverão ter garantido sempre o livre acesso a qualquer
ponto de fábrica.
CAUSA
Fragilidades nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO

sugerido  pela  PROAD  –
30/11/2017. Ressalta-se, ainda, que
esta Auditoria Interna comunicou à
PROAD,  através  do  Memo  nº
117/2017-REIT-AUDINT  de
13/12/2017, sobre a finalização do
Relatório em questão, uma vez que
não houve manifestação acerca das
constatações.  Assim,  através  do
Memo nº 120/2017-REIT-AUDINT
de  28/12/2017,  esta  AUDINT
finalizou  o  Relatório  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e Almoxarifado.
Após  a  finalização  e
encaminhamento  do  Relatório  nº
05/2017  Gestão  Administrativa  -
Patrimônio  e  Almoxarifado,  a
PROAD  encaminhou  Memo  nº
1/2018-REIT-PROAD  em
09//01/2018  solicitando  mais  uma
prorrogação  de  prazo  para
manifestação  sobre  as  Ações
sugerindo até o dia 16/01/2018. Ao
tempo  que  esta  AUDINT
confirmou prorrogação informando
que as manifestações constarão no
plano de  providência  do  exercício
de 2018.



Recomenda-se, o atendimento à NR 23 – Proteção contra incêndios, itens 23.11., 
23.14.1 a 23.14.3, 23.17.1 a 23.17.7.
CONSTATAÇÃO (006)
Inobservância a aplicação da legislação quanto a armazenagem.
FATO
Em verificação in loco, observou-se que as fichas de prateleira estão posicionadas soltas
nos materiais e que a face das embalagens ou etiquetas não estavam dispostas para o
lado de acesso das pessoas, contrariando à IN nº 205/1988,
4.1.Os principais cuidados na armazenagem, dentre outros são:
j) a arrumação dos materiais deve ser feita de modo a manter voltada para o lado de
acesso  ao  local  de  armazenagem  a  face  da  embalagem  (ou  etiqueta)  contendo  a
marcação do item, permitindo a fácil  e  rápida  leitura de  identificação e  das  demais
informações registadas.
CAUSA
Fragilidades nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se o atendimento à IN nº 205/1988, 4.1, item j.
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07/2017 Ação  Global
nº  /2017  –
Gestão  Admi-
nistrativa  –
Patrimônio  e
Almoxarifado

Pro Reitoria de 
Administração 
Planejamento – 
Coordenação de 
Patrimônio

CONSTATAÇÃO (007)
Constatou-se que não há equipamentos adequados para a eficiente expedição dos
materiais.
FATO
Em verificação  in  loco,  observou-se  a  ausência  de  equipamentos  adequados  para  a
eficiente  expedição  dos  produtos,  dentre  os  quais  tem-se:  uma  escada  móvel  para
auxiliar na movimentação de entrada e saída de material, no entanto, suas dimensões
não permitem a movimentação em torno das estantes e corredores do Almoxarifado;
utiliza-se carrinho de supermercado para a distribuição dos materiais na Reitoria. Além
disso,  observou-se  que  os  servidores  e  terceirizados  que  circulam  e  realizam  as
atividades  de  armazenamento  e  expedição  de  materiais  não  utilizam  EPIS  -
Equipamentos de Segurança Individual, como luvas, óculos, máscaras, entre outros.

Esta  Auditoria  Interna  solicitou,
através  do  Memo  nº  108/2017-
REIT-AUDINT,  de  10/11/2017,
manifestação  da  gestão  acerca  de
cada  constatação  apontada  no
Relatório  Preliminar  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e  Almoxarifado.  Ao  tempo  que  a
Pró-Reitoria  de  Administração
solicitou,  através  do  Memo  nº
193/2017-REIT-PROAD,  de
14/11/2017,  prorrogação  do  prazo



CAUSA
Fragilidades controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se à aquisição de equipamentos para a eficiente expedição dos materiais
armazenados no almoxarifado e de EPIS - Equipamentos de Segurança Individual, como
luvas, óculos, máscaras, entre outros.
CONSTATAÇÃO (008)
Inconsistência  quanto  aos  valores  do  RMA  (Almoxarifado)  e  SIAFI
(Contabilidade).
FATO

Em análise ao Relatório de Movimentação do Almoxarifado - RMA Sintético e
SIAFI  2017  -  Balancete  Contábil,  ambos  gerados  no  dia  06/09/17,  verificou-se
inconsistências entre os valores apresentados, assim como, as Contas Correntes  P 03, P
10 e P 14 constam no SIAFI e estão ausentes no RMA, conforme TABELA que consta
no Relatório.
CAUSA

Fragilidades nos controles internos do Setor de Almoxarifado.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se  aos  gestores a  correção  das  divergências  encontradas  no  Relatório  de
Movimentação do Almoxarifado - RMA Sintético e SIAFI 2017 - Balancete Contábil.
CONSTATAÇÃO (009)
Inconsistência quanto ao saldo da ficha de prateleira e saldo físico verificado pela
Audint.
FATO
Em análise por amostragem da Listagem de Estoque – Almoxarifado – Reitoria, cedido
pelo setor  de Almoxarifado, observou-se inconsistência quanto ao saldo da Ficha de
prateleira  e  saldo  físico  verificado  pela  Audint,  conforme  TABELA que  consta  no
Relatório.
CAUSA

Fragilidades nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se aos gestores a  correção das  inconsistências  entre o saldo da Ficha de
prateleira e saldo físico.

para  o  30/11/2017.  Desta  forma
esta  AUDINT  confirmou,  através
do  Memo  nº  111/2017-REIT-
AUDINT  de  21/11/2017,  a
prorrogação  do  prazo  para
manifestação da gestão para o dia
sugerido  pela  PROAD  –
30/11/2017. Ressalta-se, ainda, que
esta Auditoria Interna comunicou à
PROAD,  através  do  Memo  nº
117/2017-REIT-AUDINT  de
13/12/2017, sobre a finalização do
Relatório em questão, uma vez que
não houve manifestação acerca das
constatações.  Assim,  através  do
Memo nº 120/2017-REIT-AUDINT
de  28/12/2017,  esta  AUDINT
finalizou  o  Relatório  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e Almoxarifado.
Após  a  finalização  e
encaminhamento  do  Relatório  nº
05/2017  Gestão  Administrativa  -
Patrimônio  e  Almoxarifado,  a
PROAD  encaminhou  Memo  nº
1/2018-REIT-PROAD  em
09//01/2018  solicitando  mais  uma
prorrogação  de  prazo  para
manifestação  sobre  as  Ações
sugerindo até o dia 16/01/2018. Ao
tempo  que  esta  AUDINT
confirmou prorrogação informando
que as manifestações constarão no
plano de  providência  do  exercício



de 2018.
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07/2017 Ação  Global
nº  /2017  –
Gestão  Admi-
nistrativa  –
Patrimônio  e
Almoxarifado

Pro Reitoria de 
Administração 
Planejamento – 
Coordenação de 
Patrimônio

CONSTATAÇÃO (010) Ausência de desfazimento dos itens inativos.
FATO
Em  entrevista  ao  Coordenador  de  almoxarifado  do  IFAL –  Reitoria,  obteve-se  a
informação  que  não  há  comissão  para  desfazimento  de  materiais  e,  ainda,  que  o
desfazimento indicado no inventário 2016 não foi realizado.
CAUSA
Fragilidades nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se providenciar comissão para o desfazimento dos materiais e a realização do
desfazimento indicado no inventário 2016, conforme a IN/SEDAP nº 205/88.
CONSTATAÇÃO  (011) Número  de  servidores  insuficientes  para  um  eficiente
planejamento.
FATO
De acordo com o check list respondido pela Coordenação de Patrimônio, o setor é composto
por 2 (dois) servidores e 1 (um) terceirizado, números suficientes para a rotina do setor e
insuficiente para um eficiente planejamento.
Considerando que a Segregação de Funções é um princípio fundamental de Controle Interno
da Administração Pública que compreende na separação de atribuições ou responsabilidades
entre diferentes pessoas,  constatou-se na verificação  in loco que não há formalização no
setor  das  atribuições  individuais  da  equipe,  os  servidores  as  acumulam  (registro,
tombamento, transferência para os setores de destino e o controle dos bens), não respeitando
o Princípio da Segregação de Funções:
Segregação de funções - princípio básico do sistema de controle interno que consiste na
separação  de  funções,  nomeadamente  de  autorização,  aprovação,  execução,  controle  e
contabilização das operações. (TCU, Portaria n.º 63/96, Glossário).
CAUSA

Esta  Auditoria  Interna  solicitou,
através  do  Memo  nº  108/2017-
REIT-AUDINT,  de  10/11/2017,
manifestação  da  gestão  acerca  de
cada  constatação  apontada  no
Relatório  Preliminar  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e  Almoxarifado.  Ao  tempo  que  a
Pró-Reitoria  de  Administração
solicitou,  através  do  Memo  nº
193/2017-REIT-PROAD,  de
14/11/2017,  prorrogação  do  prazo
para  o  30/11/2017.  Desta  forma
esta  AUDINT  confirmou,  através
do  Memo  nº  111/2017-REIT-
AUDINT  de  21/11/2017,  a
prorrogação  do  prazo  para
manifestação da gestão para o dia
sugerido  pela  PROAD  –
30/11/2017. Ressalta-se, ainda, que
esta Auditoria Interna comunicou à
PROAD,  através  do  Memo  nº
117/2017-REIT-AUDINT  de
13/12/2017, sobre a finalização do
Relatório em questão, uma vez que
não houve manifestação acerca das



Fragilidade nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Melhorar o quadro de servidores no ambiente organizacional do Patrimônio, a fim de que  o
setor tenha um desempenho mais eficiente, não só no atendimento ao que lhe é demandado,
mas também no controle das operações, já que sem a segregação das funções não há como
fazer um controle efetivo.  
CONSTATAÇÃO (012)
Inexistência de plaquetas apropriadas.
FATO
Após o tombamento do bem, são afixadas plaquetas/etiquetas em local visível e de fácil
acesso. No entanto, as etiquetas utilizadas (adesivas de papel) são de materiais totalmente
inapropriados para o tombamento, sendo suscetível a estragos e avarias, contrariando o que
reza item 7.13.1 da IN n° 205/88. 7.13.1 O número de registro patrimonial deverá ser aposto
ao material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada.
CAUSA
Fragilidade nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se  aos  gestores a afixação de plaquetas apropriadas à identificação dos
bens.
CONSTATAÇÃO (013)
Deficiência no armazenamento e ausência de segurança dos bens permanentes.
FATO
Os bens  permanentes  não  distribuídos,  com defeitos,  e  destinados  ao  desfazimento  são
armazenados  na  sala  Coordenação  de  Patrimônio  –  Reserva  Técnica,  situada  no  prédio
locado  pelo  IFAL.  No  decorrer  da  verificação  in  loco,  constatou-se  a  sala  aberta,  sem
nenhum servidor da Coordenação do Patrimônio.
Não localizamos nesta  sala nenhum extintor  em funcionamento,  os  que  tinham estavam
desativados e aglomerados no banheiro utilizado pelos terceirizados.
Constatamos ainda, que a armazenagem não atende ao que prescreve a IN  n°  205/88 do
SEDAP no item 4.1:  “os  materiais  devem ser  resguardados  contra  o  furto  ou  roubo,  e
protegidos contra a ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas,  bem como de
animais  daninhos;  os  materiais  devem  ser  estocados  de  modo  a  possibilitar  uma  fácil
inspeção e um rápido inventário; os materiais jamais devem ser estocados em contato direto
com o piso. É preciso utilizar corretamente os acessórios de estocagem para os proteger; a

constatações.  Assim,  através  do
Memo nº 120/2017-REIT-AUDINT
de  28/12/2017,  esta  AUDINT
finalizou  o  Relatório  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e Almoxarifado.
Após  a  finalização  e
encaminhamento  do  Relatório  nº
05/2017  Gestão  Administrativa  -
Patrimônio  e  Almoxarifado,  a
PROAD  encaminhou  Memo  nº
1/2018-REIT-PROAD  em
09//01/2018  solicitando  mais  uma
prorrogação  de  prazo  para
manifestação  sobre  as  Ações
sugerindo até o dia 16/01/2018. Ao
tempo  que  esta  AUDINT
confirmou prorrogação informando
que as manifestações constarão no
plano de  providência  do  exercício
de 2018.



arrumação  dos  materiais  não  deve  prejudicar  o  acesso  as  partes  de  emergência,  aos
extintores de incêndio ou à circulação de pessoal especializado para combater a incêndio
(Corpo de Bombeiros); a arrumação dos materiais deve ser feita de modo a manter voltada
para o lado de acesso ao local de armazenagem a face da embalagem (ou etiqueta) contendo
a  marcação  do  item,  permitindo  a  fácil  e  rápida  leitura  de  identificação  e  das  demais
informações registradas; quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a
segurança e altura das pilhas, de modo a não afetar sua qualidade pelo efeito da pressão
decorrente,  o  arejamento  (distância  de  70  cm  aproximadamente  do  teto  e  de  50  cm
aproximadamente das paredes)”.
CAUSA
Inobservância  das  legislações  aplicáveis  à  guarda  e  armazenagem dos  bens  móveis
permanentes.
RECOMENDAÇÃO
Melhorar  a  guarda  e  armazenagem  dos  bens  móveis  permanentes,  de  modo  que,
acondicione os materiais em perfeito acordo com o item 4.1 da IN 205/88.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se, o atendimento à  NR 23 – Proteção contra incêndios.
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CONSTATAÇÃO  (014) Inconsistências  nos  Inventários  no  que  se  refere  a
contabilidade e sistema patrimonial.
FATO
Após análise dos inventários anuais 2015 e 2016, ambos concluídos, verificamos que não
foram sanadas as inconsistências entre o total de bens registrados no Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC no Módulo de Patrimônio e o saldo total de
bens móveis no SIAFI.
CAUSA
Faltam providências efetivas quanto à correção das divergências entre a Contabilidade e o
sistema patrimonial.
RECOMENDAÇÃO

Esta  Auditoria  Interna  solicitou,
através  do  Memo  nº  108/2017-
REIT-AUDINT,  de  10/11/2017,
manifestação  da  gestão  acerca  de
cada  constatação  apontada  no
Relatório  Preliminar  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e  Almoxarifado.  Ao  tempo  que  a
Pró-Reitoria  de  Administração
solicitou,  através  do  Memo  nº
193/2017-REIT-PROAD,  de



Recomenda-se aos gestores a correção das divergências entre a contabilidade e o sistema
patrimonial.
CONSTATAÇÃO (015) Ausência de desfazimento de bens móveis.
FATO
Em entrevista realizada ao responsável pelo ambiente organizacional, constatou-se que não
estão sendo realizados os procedimentos de desfazimento de materiais que necessitam de
uma destinação específica (reaproveitamento, movimentação, alienação e outros), conforme
orientações normativas:
PORTARIA n° 137/ GR de 2016, Procedimentos para Gestão do Patrimônio do IFAL.
INSTRUÇÃO NORMATIVA n° 205/88:
11.2. Compete ao Departamento de Administração ou à unidade equivalente, sem prejuízo
de outras orientações que possam advir do órgão central do Sistema de Serviços Gerais -
SISG:
11.2.2. Providenciar a alienação do material considerado antieconômico e irrecuperável.
14. As comissões especiais de que trata esta I.N., deverão ser constituídas de, no mínimo,
três servidores do órgão ou entidade, e serão instituídas pelo Diretor do Departamento de
Administração ou unidade equivalente e, no caso de impedimento desse, pela Autoridade
Administrativa a que ele estiver subordinado.
DECRETO n° 99.658/90:
Art. 3º Para fins deste decreto, considera-se:
Parágrafo único. O material considerado genericamente inservível, para a repartição,
órgão ou entidade que detém sua posse ou propriedade, deve ser classificado como:
a) ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;
b) recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar, no âmbito, a cinquenta por
cento de seu valor de mercado;
c) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em
virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;
d) irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido a
perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.
Art. 19. As avaliações, classificação e formação de lotes, previstas neste decreto, bem assim
os demais procedimentos que integram o processo de alienação de material, serão
efetuados por comissão especial, instituída pela autoridade competente e composta de, no
mínimo, três servidores integrantes do órgão ou entidade interessados.
CAUSA

14/11/2017,  prorrogação  do  prazo
para  o  30/11/2017.  Desta  forma
esta  AUDINT  confirmou,  através
do  Memo  nº  111/2017-REIT-
AUDINT  de  21/11/2017,  a
prorrogação  do  prazo  para
manifestação da gestão para o dia
sugerido  pela  PROAD  –
30/11/2017. Ressalta-se, ainda, que
esta Auditoria Interna comunicou à
PROAD,  através  do  Memo  nº
117/2017-REIT-AUDINT  de
13/12/2017, sobre a finalização do
Relatório em questão, uma vez que
não houve manifestação acerca das
constatações.  Assim,  através  do
Memo nº 120/2017-REIT-AUDINT
de  28/12/2017,  esta  AUDINT
finalizou  o  Relatório  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e Almoxarifado.
Após  a  finalização  e
encaminhamento  do  Relatório  nº
05/2017  Gestão  Administrativa  -
Patrimônio  e  Almoxarifado,  a
PROAD  encaminhou  Memo  nº
1/2018-REIT-PROAD  em
09//01/2018  solicitando  mais  uma
prorrogação  de  prazo  para
manifestação  sobre  as  Ações
sugerindo até o dia 16/01/2018. Ao
tempo  que  esta  AUDINT
confirmou prorrogação informando
que as manifestações constarão no



Fragilidades nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Providenciar,  com  urgência,  o  correto  desfazimento  dos  bens  que  não  estão  em  uso,
conforme a IN/SEDAP nº 205/88:

11.2.Compete ao Departamento de Administração ou à unidade equivalente, sem
prejuízo de outras orientações que possam advir do órgão central do Sistema de
Serviços Gerais – SISG.

11.2.1.  Colocar  à  disposição,  para  concessão,  o  material  identificado  como inativo  nos
almoxarifados e os outros bens móveis distribuídos, considerados ociosos.
11.2.2. Providenciar a alienação do material considerado antieconômico e irrecuperável.

plano  de  providência  do  exercício
de 2018.
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CONSTATAÇÃO (016) Ausência de depreciação, amortização e exaustão dos bens 
móveis.
FATO
Foram encaminhados os Relatórios n º 03/2012 e n° 08/2013, ao Coordenador do Patrimônio
para  responder  as  providências  executadas  pela  Gestão  no  que  se  referem  ao
acompanhamento das constatações e recomendações. No entanto, verificamos nas respostas
às providências, que ainda não é realizada a depreciação, amortização e exaustão dos bens
móveis, conforme a NBC T 16.9, que regula de forma obrigatória desde 01/10/2010.
CAUSA
Faltam providências efetivas quanto à realização da depreciação, amortização e exaustão dos
bens móveis.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se aos gestores proceder à depreciação, amortização e exaustão do Patrimônio
Público conforme a NBC T 16.9, que regula de forma obrigatória desde 01/01/10.
CONSTATAÇÃO (017) Bens não localizados, dificuldades nos setores da localização
dos Termo de responsabilidade.
FATO
A Coordenação  de  Patrimônio  emitiu  em 22  de  setembro  de  2017  para  a  Audint  uma
Relação  Geral  dos  bens  da  Reitoria  extraído  do  Sistema  Integrado  de  Patrimônio,

Esta  Auditoria  Interna  solicitou,
através  do  Memo  nº  108/2017-
REIT-AUDINT,  de  10/11/2017,
manifestação  da  gestão  acerca  de
cada  constatação  apontada  no
Relatório  Preliminar  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e  Almoxarifado.  Ao  tempo  que  a
Pró-Reitoria  de  Administração
solicitou,  através  do  Memo  nº
193/2017-REIT-PROAD,  de
14/11/2017,  prorrogação  do  prazo
para  o  30/11/2017.  Desta  forma
esta  AUDINT  confirmou,  através
do  Memo  nº  111/2017-REIT-
AUDINT  de  21/11/2017,  a
prorrogação  do  prazo  para
manifestação da gestão para o dia
sugerido  pela  PROAD  –



Administração  e  Contratos  -  SIPAC no Módulo  de  Patrimônio,  a  partir  deste  Relatório
verificamos  por  amostragem  a  localização  de  53  bens  permanentes  distribuídos  nos
ambientes  organizacionais  da  Reitoria.  Conforme  os  resultados  desta  análise  através  de
TABELA e GRÁFICOS do Relatório.
CAUSA
Fragilidade nos controles internos.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se  aos  gestores  implementações  de  ações  para  a  localização  dos  bens
permanentes.
CONSTATAÇÃO (018) Ausência de atualização do Termo de Responsabilidade.
FATO
Com base nos arquivos físicos dos Termos de Responsabilidade dos bens móveis da Reitoria
encaminhados pela  Coordenação de Patrimônio, verificou-se ausência de atualização dos
Termos  de  Responsabilidade  nos  ambientes  organizacionais  analisados  por  amostragem.
Segue abaixo as constatações:
Assessoria Executiva
Termo de Responsabilidade emitido em 11/08/2015.
Coordenação de Administração e Manutenção
Termo de Responsabilidade emitido em 12/09/2016.
Coordenação de Assistência Estudantil
Termo de Responsabilidade emitido em 14/09/2015, assinado por Coordenador anterior.
Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas de Informação
Termo de Responsabilidade emitido em 17/09/2015, assinado por Coordenador anterior.
Coordenação de Operações de Rede
Termo de Responsabilidade emitido em 21/16/2012.
Coordenação de Saúde do Servidor
Termo de Responsabilidade emitido em 30/09/2016.
Departamento de Compras
Termo de Responsabilidade emitido em 30/06/2015.
Departamento de Comunicação e Eventos
Termo de Responsabilidade emitido em 19/09/2016.
Diretoria de Infraestrutura e Expansão
Termo  de  Responsabilidade  emitido  em  19/08/2013.  assinado  pelo  Chefe  de
Departamento anterior.
Termo de Responsabilidade  com 08 (oito) bens emitido em 07/01/2012014, pelo atual
Chefe de Departamento.
Pró-Reitoria de Extensão
Termo de Responsabilidade emitido em 27/10/2015.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
Termo de Responsabilidade emitido em 07/10/2015
Reitoria
Termo de Responsabilidade não localizado nas pastas.
Reserva técnica do Patrimônio
Termo de Responsabilidade não localizado nas pastas.
CAUSA

30/11/2017. Ressalta-se, ainda, que
esta Auditoria Interna comunicou à
PROAD,  através  do  Memo  nº
117/2017-REIT-AUDINT  de
13/12/2017, sobre a finalização do
Relatório em questão, uma vez que
não houve manifestação acerca das
constatações.  Assim,  através  do
Memo nº 120/2017-REIT-AUDINT
de  28/12/2017,  esta  AUDINT
finalizou  o  Relatório  nº  05/2017
Gestão Administrativa - Patrimônio
e Almoxarifado.
Após  a  finalização  e
encaminhamento  do  Relatório  nº
05/2017  Gestão  Administrativa  -
Patrimônio  e  Almoxarifado,  a
PROAD  encaminhou  Memo  nº
1/2018-REIT-PROAD  em
09//01/2018  solicitando  mais  uma
prorrogação  de  prazo  para
manifestação  sobre  as  Ações
sugerindo até o dia 16/01/2018. Ao
tempo  que  esta  AUDINT
confirmou prorrogação informando
que as manifestações constarão no
plano de  providência  do  exercício
de 2018.



Fragilidade nos controles internos.

RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se aos gestores a atualização dos Termos de Responsabilidade.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Avaliação do Controles Internos

07/2017 Ação  Global
nº  /2017  –
Gestão  Admi-
nistrativa  –
Patrimônio  e
Almoxarifado

Pro Reitoria de 
Administração 
Planejamento – 
Coordenação de 
Patrimônio

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO PATRIMÔNIO

Resposta da Entrevista Setor Auditado/Levantamento de Informações:

1.  Existe  definição clara  da  competência  do setor  e  do responsável/autoridade,  conforme a Portaria  que  normativa as
atividades e atribuições do setor.
2. Existe manual de rotinas e fluxogramas do setor, conforme Portaria n° 137/2016.
3. No setor há 2 (dois) servidores e 1 (um) terceirizado.
4. As normas do setor (Leis, Estatuto, Regimento, Resoluções e outros documentos internos) são de conhecimento dos
servidores e sempre que possível faz a consulta.
5. As delegações de autoridade estão acompanhadas de claras definições de responsabilidade.
6. O Setor identifica os/as processos/atividades mais críticas.
7. Parcialmente forma estimadas as probabilidades de ocorrência e/ou impactos dos riscos.
8. As ações com vista a evitar ou reduzir o risco, foram tomadas com a própria instrução da Portaria de 2016 e este o
Inventário/2017 e, também, o SIPAC.
9. O Setor utiliza como meios de comunicação: E-mail, Memorando Eletrônico, telefone, cartazes e cartilha.
10. Utiliza-se para o armazenamento dos dados/processos do Setor o Servidor da Reitoria – Mozart, SIAPC e arquivos
físicos.
11 e 12. O Setor de Patrimônio já recebeu a Auditoria Interna, mas não conhece o Relatório.
13. O Coordenador de Patrimônio não tem conhecimentos das recomendações da Auditoria Interna.
14.  Caso  a  resposta  da  pergunta  13  for  SIM,  qual  a  forma  de  monitoramento  e  divulgação  para  a  tendimento  da
recomendação: Não se aplica.
15.  As  dificuldades/desafios  encontradas(os)  no  setor  são:  Dificuldades  quantitativas  de  funcionários  não  apenas  na
Reitoria, mas nos setores de Patrimônio nos Campi.

16. Os pontos positivos do Setor são: Evoluir com a equipe; implantação da migração do sistema antigo para o atual.

Resposta do Questionário aplicado ao Coordenador do Patrimônio -  Controle Interno - Gestor

1.Quanto ao ambiente de controle:
A estrutura organizacional está definida em instrumento normativo, com definição da autoridade e subordinação e estas são
do conhecimento de todos os envolvidos.
Existem normas claras definindo as atribuições, competências, responsabilidade e responsabilização.
Não existe  adequada segregação de funções dos processos e atividade da competência da unidade formalizado.
2.Quanto a avaliação de riscos:
Os objetivos pretendidos do setor foram definidos com clareza, formalizados e são de conhecimento de todos os envolvidos.
Não há avaliação de riscos relacionados às atividades desenvolvidas no setor.



Não é prática do setor o diagnóstico dos riscos (de origem interna e externa) envolvidos nos seus processos operacionais,
bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
Não é prática da unidade, em caso de ocorrência de fraudes e desvios, solicitar a instauração de sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventual ressarcimento.
Os riscos não são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações
úteis à tomada de decisão.
3.Quanto aos procedimentos de controle:
O servidor em gozo de férias possui substituto designado e treinado para exercer suas funções
Há manual de rotinas e procedimentos devidamente formalizados e divulgado.
Há fluxogramas e mapas de processos que contemplam as atividades do setor.
Há práticas de segregação de funções de desempenho das atividades do setor (recebimento, cadastramento, armazenamento,
controle e movimentação), no entanto, não está formalizado. as etapas relacionadas aos processos de trabalho são conferidas
e supervisionadas por outro servidor.
Há o acompanhamento constante das alterações na legislação pertinentes às atividades desempenhadas.
4.Quanto à informação e comunicação:
A informação relevante para o setor é  identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas
adequadas.
A informação disponível para as unidades internas e pessoas da instituição é parcialmente apropriada, tempestiva, atual,
precisa e acessível.
Parcialmente o fluxo das informações está  adequado aos objetivos propostos e as comunicações são tempestivas de modo
que não ocorra o comprometimento da etapas subsequentes.
5.Quanto ao monitoramento:
A auditoria interna monitora parcialmente  o setor para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.
O sistema de controle interno (Auditoria Interna e Externa) tem contribuído parcialmente para a melhoria do desempenho
do setor auditado.
Não existem parcialmente ações de monitoramento e divulgação para o cumprimento de recomendações relativas pela
Controladoria Geral da União – CGU e da Auditoria do IFAL (plano de providências).

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO ALMOXARIFADO

Entrevista Setor Auditado/Levantamento de Informações

Em entrevista realizada com o Coordenador de Almoxarifado da Reitoria do IFAL, observou-se:
1. Existe definição clara da competência do setor e do responsável/autoridade.
2. Existe manual de rotinas e fluxogramas do setor.
3. No setor há 3 (três) servidores e 2 (terceirizados).
4. As normas do setor (Leis, Estatuto, Regimento, Resoluções e outros documentos internos) são de conhecimento dos
servidores, os quais participam da elaboração.
5. As delegações de autoridade estão acompanhadas de claras definições de responsabilidade.
6. O Setor identifica os/as processos/atividades mais críticas.
7. Não forma estimadas as probabilidades de ocorrência e/ou impactos dos riscos.
8. Não houve ações com vista a evitar ou reduzir o risco.
9. O Setor utiliza como meios de comunicação: Email, Memorando Eletrônico e telefone.



10. Utiliza-se para o armazenamento dos dados/processos do Setor o Servidor da Reitoria – Mozart.
11 e 12. O Setor de Almoxarifado já recebeu a Auditoria Interna e de acordo com o Coordenador esta é mais um suporte
para a busca de melhoria para o desenvolvimento das atividades.
13. O Setor de Almoxarifado recebeu recomendações da Auditoria Interna através de relatório.
14. A forma de monitoramento e divulgação para a tendimento da recomendação se dá a partir da apresentação dos avanços
ocorridos após a situação anterior.
15. As dificuldades/desafios encontradas(os) no setor são: falta de segurança, condições inadequadas de trabalho como
espaço,  estrutura  não climatizada, ausência de identificação do prédio,  material  da  Mulheres  Mil  ocupando a área de
conferência de material.
16.Os  pontos  positivos  do  Setor  são:  a  utilização  do  espaço  vertical,  área  de  recebimento  de  material  (externo),
funcionamento no mesmo prédio que facilita o controle, o Sistema SIPAC.

Questionário aplicado às Diretorias – Controle Interno - Gestor
O questionário foi aplicado ao Coordenador de Almoxarifado durante verificação in loco, do qual obteve-se os seguintes
resultados:
1. Quanto ao ambiente de controle
A estrutura organizacional está definida em instrumento normativo, com definição da autoridade e subordinação e estas são
do conhecimento de todos os envolvidos.
Existe normas claras definindo as atribuições, competências, responsabilidade e responsabilização.
Existe também adequada segregação de funções dos processos e atividade da competência da unidade, no entanto, não está
formalizado.
2. Quanto a avaliação de riscos:
Os objetivos pretendidos do setor foram definidos com clareza, formalizados e são de conhecimento de todos os envolvidos.
Não há avaliação de riscos relacionados às atividades desenvolvidas no setor.
Não é prática do setor o diagnóstico dos riscos (de origem interna e externa) envolvidos nos seus processos operacionais,
bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
Não é prática da unidade, em caso de ocorrência de fraudes e desvios, solicitar a instauração de sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventual ressarcimento.
Os riscos não são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações
úteis à tomada de decisão.
3. Quanto aos procedimentos de controle:
O servidor em gozo de férias possui substituto designado e treinado para exercer suas funções. Há manual de rotinas e
procedimentos devidamente formalizados e divulgado.
Há fluxogramas e mapas de processos que contemplam as atividades do setor.
Há práticas de segregação de funções de desempenho das atividades do setor (recebimento, cadastramento, armazenamento,
controle e movimentação), no entanto, não está formalizado.
As etapas relacionadas aos processos de trabalho não são conferidas e supervisionadas por outro servidor.
Há parcialmente o acompanhamento constante das alterações na legislação penitentes às atividades desempenhadas.
4. Quanto à informação e comunicação:
A informação relevante para o setor é parcialmente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente
às pessoas adequadas.
A informação disponível  para  as  unidades  internas  e  pessoas  da  instituição é apropriada,  tempestiva,  atual,  precisa  e
acessível.
Parcialmente o fluxo das informações está  adequado aos objetivos propostos e as comunicações são tempestivas de modo
que não ocorra o comprometimento das etapas subsequentes.



5. Quanto ao monitoramento:
A auditoria interna monitora parcialmente  o setor para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.
O sistema de controle interno (Auditoria Interna e Externa) tem contribuído parcialmente para a melhoria do desempenho do setor
auditado.
Existem  parcialmente  ações  de  monitoramento  e  divulgação  para  o  cumprimento  de  recomendações  relativas  pela
Controladoria Geral da União – CGU e da Auditoria do IFAL (plano de providências).
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INFORMAÇÃO (001)
Rede Privada MPLS
Foi consolidada a implantação da rede privada MPLS com a contratação da empresa  FSF TECNOLOGIA LTDA EPP, a qual
presta serviço de comunicação de dados, voz, e imagem, com o gerenciamento de rede e serviços de segurança de rede.
INFORMAÇÃO (002)
Link RNP
O Check List abaixo se refere ao link de internet da RNP.

Item CHECK LIST S N P N/A OBSERVAÇÃO

1

A Reitoria  utliliza o link
da Rede Nacional de En-
sino  e  Pesquisa  –  RNP?
Como foi implantada?

X O IFAL informa
a  demanda  e  o
Comitê  que  o
MEC  faz  parte
aprova  e  instala
o  equipamento
no  IFAL
conectado  ao
PoP-AL  da
FAPEAL.

2

Há documentos referentes
à  utilização  desta  rede?
Que tipo de documento?

X

3

É feito  o  monitoramento
da RNP? Como é feito na
Reitoria  e  nos  demais
Campi?

X Via Site PoP-AL
e RNP.



4

Todos  os  ambientes  de
trabalho  na  Reitoria  tem
acesso a RNP?

X

5
Existe contrato de manu-
tenção da RNP?

X

6
Há outro link de internet
na Reitoria?

X

7

Há utilização de dois links
na Reitoria? Qual a neces-
sidade?

X Evita  a
paralização  do
Link de Internet.

10

A monitoração  dos  links
contratados  pela  Reitoria
e Campi é realizada pela
Reitoria?

X

Legenda: S – Sim; N – Não; P – Parcialmente; N/A-  Não se aplica
INFORMAÇÃO (005)

De acordo com o check list respondido pelo Diretor de Tecnologia da Informação, para obter os serviços de link de
internet da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP1, o IFAL informa a demanda da necessidade de utilização deste link ao
MEC,  o  qual  através  de  um  Comitê,  aprova  e  conecta  ao  PoP-AL2.  O  monitoramento  da  RNP  é  realizado  pelo  site
http://www.pop-al.rnp.br, não há contrato de manutenção deste link, quando ocorre algum problema entra em contato com a
equipe do PoP-AL, a qual toma as devidas providências.
INFORMAÇÃO (003)
Projeto Veredas
O Projeto Veredas é uma iniciativa  dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação e das Comunicações, em
parceria  com a ANDIFES e  CONIF,  que visa conectar,  em alta  velocidade,  todos os  Campi  no interior  de  universidades  e
institutos tecnológicos à RNP. ( http://portal.rnp.br/web/veredasnovas).

1Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP):Foi criada em 1989 pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) com o objetivo de construir uma infraestrutura de rede
internet nacional de âmbito acadêmico. Desde 2002, é uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e mantida em conjunto com os
ministérios da Educação (MEC), Cultura (MinC) e Saúde (MS). Pioneira em 1992 como rede nacional de acesso à internet no Brasil, a RNP tem como principal incumbência
promover  o  desenvolvimento  tecnológico  e  apoiar  a  pesquisa  de  tecnologias  de  informação  e  comunicação  (TICs),  criando  serviços  e  projetos  inovadores  e  qualificando
profissionais.  Para isso,  fornece às instituições públicas de pesquisa e  de ensinos superior  e tecnológico infraestrutura de redes avançadas que viabiliza e facilita a pesquisa
colaborativa em diversas áreas do conhecimento. Por meio de aplicações dessa rede, possibilita a realização de projetos e a implementação de políticas públicas nas áreas de
tecnologia, educação, saúde e cultura. http://www.mcti.gov.br/rnp.

2O PoP-AL é o Ponto de Presença da RNP em Alagoas. Ele está localizado em Maceió e é abrigado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL. http://www.pop-
al.rnp.br/content/quem-somos

http://www.pop-al.rnp.br/
http://www.pop-al.rnp.br/content/quem-somos
http://www.pop-al.rnp.br/content/quem-somos


De acordo com o Diretor de Tecnologia da Informação existe um convênio assinado pelo IFAL, Telebrás e RNP, o qual inclui os
Campi do IFAL Satuba, Arapiraca e Palmeira dos Índios neste Projeto. Para a execução deste, há antenas cedidas e localizadas nos
Campi da UFAL que foram beneficiados pelo Projeto Veredas, interligadas aos Campi do Instituto Federal de Alagoas (Satuba,
Arapiraca e Palmeira dos Índios), os quais recebem o LINK, sem nenhum custo.  
INFORMAÇÃO (004)
RAAVE
A Redecomep  foi  denominada  de  RAAVE  –  Rede  Alagoana  de  Alta  Velocidade e  se  constitui  em  um  projeto  de  rede
metropolitana dedicada para pesquisa e educação que utiliza um anel de fibra óptica, tendo os s seguintes membros: a UFAL, o
IFAL, a FAPEAL e a CEAL. Essas instituições irão usufruir de uma infovia com alta largura de banda para acesso à rede IPÊ.” (
http://www.ufal.edu.br/transparencia/acoes-e-programas/raave)
De acordo com o Diretor de Tecnologia da Informação, existe um Comitê formado com esses membros, embora, não há um
convênio para gerenciar a rede, transferir recursos e contratar serviços de manutenção. O Campus Maceió usa o serviço da
RAAVE, no momento, a Reitoria utiliza-se deste provedor através de uma antena do próprio IFAL conectada ao Campus Maceió,
por motivos de ruptura na fibra ótica.
INFORMAÇÃO (005)
Averiguamos que a Tabela 22 do item 7.12.4 do PDI/2014-2018, está em conformidade com o objetivo proposto, que é a 
distribuição de redes de internet do IFAL. ANÁLISE DOS CONTRATOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO (001)
Analisamos quatro processos da área de TI:
1. Processo nº 23041.007616/2012-72 (Licitatório e Execução Contratual) Contratação de serviço de comunicação de dados,
voz, e imagem, serviços de acesso à internet, com o gerenciamento de rede e serviços de segurança de rede;
2. Processo nº 23041.007583/2016-94 (Licitatório) Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de link de
internet para a Reitoria e os Campi do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, prédio da Diretoria de Educação à Distância e para o
prédio do Almoxarifado da Reitoria, pelo período de 12 (doze) meses;
3. Processo nº 23041.022502/2016-86 (Execução Contratual)  Contratação de serviço de link de internet de 100 Mpbs para a
Reitoria;
4. Processo nº 23041.020793/2016-78 (Execução Contratual)  Contratação de serviço de link de internet  de 30 Mb para o
Campus Maceió.
Os processos do item 2, 3 e 4 são processos do mesmo objeto, uma vez que, o processo 23041.007583/2016-94 (Licitatório),
referente ao Pregão 11/2016 foi gerenciado pela Reitoria, cujas empresas vencedoras para prestar os serviços de link de internet
foram: FSF TECNOLOGIA LTDA, GC INFORMÁTICA LTDA.-ME E VELOO NET LTDA. – EPP. A Reitoria e os Campi que
manifestaram interesse pelo Objeto do Processo Licitatório abriram os processos de Execução contratual, os quais acompanham
toda a execução financeira e contratual, e quando houver as prorrogações, alterações e aditamentos.
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1. Processo: 23041.007616/2012-72 (Licitatório e Execução Contratual)
CONSTATAÇÃO (001)
Não se verificou no processo o Documento de Oficialização da Demanda,  contrariando o
que determina o Artigo nº 9 da IN 04/2010. Este documento deveria ser elaborado pela Área
requisitante  da  Solução  e  anexado  ao  processo  antes  da  Análise  da  Viabilidade  da
Contratação (fl.  04 do processo).
Art. 9. A fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento pela Área de
Tecnologia da Informação do Documento de Oficialização da Demanda, a cargo da  Área

Não houve manifestação

http://www.ufal.edu.br/transparencia/acoes-e-programas/raave


Requisitante da Solução. (grifo nosso)

O Documento de Oficialização da Demanda aborda conteúdos importantes no planejamento
da contratação como: necessidade da contratação; explicação da motivação e demonstrativo
de resultados a serem alcançados; indicação da fonte de recurso; indicação do integrante
requisitante para composição da equipe de planejamento.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos que na fase de planejamento da contratação, o Documento de Oficialização
da Demanda seja elaborado e anexado aos autos do processo a fim de que seja atendida a
legislação que determina como será a formalização dos documentos.
CONSTATAÇÃO (002)
Não localizamos no processo após a assinatura do Contrato o Projeto Executivo para Todos
os Serviços do Lote 01 e/ou 02, elaborado pela Contratada, nem o Termo de Autorização de
Instalação e Configuração dos Serviços emitidos pelo servidor do IFAL responsável pelo
contrato, conforme determinam os itens 4.1.1 e 4.1.2 do Termo de Referência (fl 80), assim
como, a Cláusula Quinta e Subcláusula Primeira do Contrato n. 06/2013 (fl 384).
4.1.1 Após a assinatura do contrato, a (s) CONTRATADA (s) terá (ão) um prazo de 15 dias
corridos para apresentar (em) um projeto executivo para todos os serviços do Lote 01 e/ou
Lote 02, contendo: A especificação da solução com topologia ilustrada e identificação de
todos  os  equipamentos  e  serviços  a  serem  utilizados  na  prestação  dos  serviços  deste
contrato; cronograma detalhado de cada fase da implantação, a ser feito em conjunto com as
áreas responsáveis e a equipe  de TI do IFAL e identificação do responsável na área de
implantação,  com  nome,  fone,  email,  que  irá  acompanhar  até  a  conclusão  de  todos  os
trabalhos de ativação e configuração dos serviços.
4.1.2 A CONTRATANTE, caso aprove o projeto executivo, deve emitir um documento com
o  “de  acordo”,  chamado  de  Termo  de  Autorização  de  Instalação  e  Configuração  dos
Serviços, que deve ser datado e assinado pelo responsável do IFAL por este contrato. Os
prazos de ativação e configuração definidos neste edital serão contados a partir desta data.
Cláusula Quinta: Após a assinatura do contrato, a (s) CONTRATADA (s) terá (ão) um prazo
de 15 dias corridos para apresentar (em) um projeto executivo para todos os serviços do Lote
01  e/ou  Lote  02,  contendo:  A  especificação  da  solução  com  topologia  ilustrada  e
identificação  de  todos  os  equipamentos  e  serviços  a  serem utilizados  na  prestação  dos
serviços deste contrato; cronograma detalhado de cada fase da implantação, a ser feito em
conjunto com as áreas responsáveis e a equipe  de TI do IFAL e identificação do responsável
na área de implantação, com nome, fone, email,  que irá acompanhar até a conclusão de
todos os trabalhos de ativação e configuração dos serviços.
Subcláusula Primeira: O CONTRATANTE, caso aprove o projeto executivo, deve emitir um
documento  com  o  “de  acordo”,  chamado  de  Termo  de  Autorização  de  Instalação  e
Configuração  dos  Serviços,  que  deve  ser  datado  e  assinado  pelo  responsável  pela
fiscalização deste contrato. Os prazos de ativação e configuração definidos neste Contrato
serão contados a partir da data de assinatura do referido Termo.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos que nas próximas contratações se proceda ao que determina o Termo de
Referência  e as  Cláusulas Contratuais, observando o Princípio da Segurança Jurídica, uma
vez que, o contrato é um vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos.



2. Processo: 23041.007583/2016-94 (Licitatório)
CONSTATAÇÃO (001)
Não se verificou no processo o Documento de Oficialização da Demanda,  contrariando o
que determina o Artigo nº 11 da IN 04/2014.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos que na fase de planejamento da contratação, o Documento de Oficialização
da Demanda seja elaborado e anexado aos autos do processo.
CONSTATAÇÃO (002)
Ao analisar  o processo,  não vislumbramos o Estudo Técnico Preliminar da Contratação,
conforme reza o art. 12 da  IN 04/2014, localizamos um documento com a nomenclatura
Planejamento  da  Contratação  de  Serviços  de  TI,  no  formato  da  IN  04/2010,  portanto,
desatualizado, haja vista, já temos a IN 04/2014.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos  que  nas  próximas  contratações  a  Equipe  de  Planejamento  adeque  os
processos a IN 04/2014.
As constatações e recomendações descritas abaixo se referem aos Processos de  Execução
Contratual nº 23041.022502/2016-86 e nº 23041.020793/2016-78.
CONSTATAÇÃO (001)
Não localizamos nos processos a Portaria com a nomeação do Gestor do Contrato e dos
Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do Contrato, conforme reza o art. 30 da IN nº
4 de 11 de setembro de 2014, consta Portaria com a designação apenas do Fiscal Titular e do
Fiscal Substituto, o qual não conjuga com a IN 04/2014.

Art. 30. A fase de Seleção do Fornecedor se encerrará com a assinatura do contrato e com a
nomeação do:
I - Gestor do Contrato;
II - Fiscal Técnico do Contrato;
III - Fiscal Requisitante do Contrato; e
IV - Fiscal Administrativo do Contrato.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos  que  após  a  assinatura  do  contrato  sejam nomeados  os  Fiscais  e  Gestor
conforme a IN 04/2014, estes elementos são essenciais para uma eficiente gestão contratual.

CONSTATAÇÃO (002)
Não  verificamos  nos  processos  o  Plano  de  Inserção,  o  Plano  de  Fiscalização,  a  ata  de
realização de reunião inicial, conforme preceitua o art. 32 da IN nº 4 de 11 de setembro de
2014:

Art. 32 - As atividades de início do contrato compreendem:
I - elaboração do Plano de Inserção da contratada, pelo Gestor do Contrato e pelos Fiscais
Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, observando o disposto nos arts. 17, 18,
19 e 20 e a proposta vencedora, contemplando, no mínimo:
a) o repasse à contratada de conhecimentos necessários à execução dos serviços ou ao forne-
cimento de bens; e
b) a disponibilização de infraestrutura à contratada, quando couber;



II - elaboração do Plano de Fiscalização da contratada, pelo Gestor do Contrato e pelos Fis-
cais Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, observando o disposto nos arts. 17,
18, 19 e 20 e a proposta da contratada, contemplando, no mínimo:
a) o refinamento dos procedimentos de teste e inspeção detalhados no Modelo de Gestão do
contrato, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;
b) configuração e/ou criação de ferramentas,  computacionais ou não, para implantação e
acompanhamento dos indicadores; e
c) refinamento ou elaboração de Listas de Verificação e de roteiros de testes com base nos
recursos disponíveis para aplicá-los.
III - realização de reunião inicial convocada pelo Gestor do Contrato com a participação dos
Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do Contrato, da contratada e dos demais in-
tervenientes por ele identificados, cuja pauta observará, pelo menos:
a) presença do representante legal da contratada, que apresentará o preposto da mesma;
b) entrega, por parte da contratada, do termo de compromisso e do termo de ciência, confor -
me art. 19, inciso V; e
c) esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato.
Parágrafo único - A critério do Gestor e dos Fiscais do contrato, o Plano de Inserção e o Pla-
no de Fiscalização poderão compor um único documento.
RECOMENDAÇÃO (001)
Sugerimos  que  nas  futuras  contratações  elaborem  o  Plano  de  Inserção,  o  Plano  de
Fiscalização e realizem a reunião inicial, de modo a cumprir o art. 32 da IN nº 4 de 11 de
setembro de 2014
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INFORMAÇÃO (002)
De acordo com o Diretor de TI, a Reitoria tem intranet e dois links de internet: um contratado pela empresa FSF Tecnologia Ltda.
do processo n. 23041.022502/2016-86 (Execução Contratual) e outro link fornecido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa,
informou ainda que esta redundância de links é necessária para evitar a paralisação do link de internet.
INFORMAÇÃO (003)
Foi  utilizado  Check  List  que  consta  no  relatório,  referente  ao  contrato  da  empresa  FSF  Tecnologia  Ltda.,  processo  n.
23041.022502/2016-86 (Execução Contratual)
INFORMAÇÃO (004)
De acordo com o check list respondido pelo fiscal do contrato, o qual nos informou apenas sobre o link de internet fornecido pela
Contratada FSF TECNOLOGIA LTDA, relatou entre outros questionamentos sobre o link, que a empresa contratada disponibili-
zou roteadores, cabos e outros materiais para a implantação da solução; com relação à latência e a velocidade do serviço, realizou
o teste através do servidor público NPERF às 17hs e obteve como resultado a Velocidade de download: 96.02 Mb/s, a Velocidade
de Upload: 77.92 Mb/s e a Latência: 32ms (este teste não foi realizado no momento da entrevista); o monitoramento é feito por
meio das ferramentas Zabbix, Firewall e ferramentas nativas Linux.
INFORMAÇÃO (001)
A Reitoria é composta por 29 ambientes organizacionais, aplicamos o questionário em 13 ambientes. Um total de 56 servidores
responderam as questões referentes à velocidade e disponibilidade da internet, com os níveis ótimo, bom e ruim.
De posse dos dados coletados,  verificamos que 56% afirmaram que a velocidade está  boa,  embora,  tivemos um percentual
expressivo de 33% informando que a velocidade está ruim, e apenas 11% responderam que está ótima. De acordo com a análise



no que concerne a internet se está sempre disponível, em uso, constatamos que 59% responderam que a disponibilidade está boa,
enquanto que 6% informaram que está ótima e 35% afirmaram que está ruim.

Espaço no questionário para observação:
O questionário  tem um espaço  para  OBSERVAÇÃO,  neste  tivemos  alguns  depoimentos  dos  servidores  acerca  da

internet:
“A internet é sempre pior no período da tarde. Por varias vezes meu trabalho foi prejudicado devido a baixa qualidade ou

instabilidade do sinal da internet”.
“A conexão costuma baixar muito, até mesmo de pouco uso geral da Reitoria”.
“Internet muito lenta, os sistemas que utilizamos são muito pesados, com isso não dando suporte e caindo muito”.
“A Gestão dever dar maior atenção a Tecnologia da informação. Pois, nosso trabalho 99% depende da qualidade de

transmissão da internet”
“A rede, apesar de acessível a partir de várias plataformas e em todos os espaços da Reitoria, apresenta inconstâncias,

principalmente no acesso ao sistema do IFAL. Não são raras as vezes que os e-mails enviados não chegam ao destino, ou há
demora para o acesso de diversas páginas”.

“Há variação do sinal constantemente.”
“Em alguns períodos do dia, principalmente no final da manhã e início da tarde a internet cai. Além do que durante o

nosso período de trabalho o serviço deixa a desejar”.
“Como temos dois links disponíveis na Reitoria, quase não se percebe a interrupção de serviços devido a redundância”.

“Melhorar qualidade da conexão”
INFORMAÇÃO (001)
Foi utilizado Check List que consta no relatório, referente ao contrato da empresa  VELOO NET LTDA. - EPP., processo n.
23041.020793/2016-78 (Execução Contratual).
INFORMAÇÃO (001)
De acordo com o Check List respondido pelo fiscal do Contrato, o Campus Maceió utiliza como link principal de internet a Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o link contratado pelo IFAL da empresa VELOO NET LTDA. – EPP é um link reserva.
INFORMAÇÃO (002)
O Campus Maceió é composto por 10 ambientes organizacionais, aplicamos o questionário em 04 ambientes. Um total de 15
servidores responderam as questões referentes à velocidade e disponibilidade da internet, com os níveis ótimo, bom e ruim.
De posse dos dados coletados, verificamos que 47% afirmaram que a velocidade está boa, e o mesmo percentual responderam que
está ruim e apenas 6% responderam que está ótima.
De acordo com a análise no que concerne a internet se está sempre disponível, em uso, constatamos que 60% responderam que a
disponibilidade está ruim, enquanto que 40% informaram que está boa.
Espaço no questionário para observação:
O questionário tem um espaço para OBSERVAÇÃO, neste tivemos alguns depoimentos dos servidores acerca da internet:
“A velocidade da conexão é satisfatória permitindo realizar a rotina de trabalho. Contudo, verifica-se a interrupção da mesma,
impedindo algumas vezes o acesso ao ponto eletrônico e ao site do Tesouro nacional, cuja plataforma é fundamental para o
cumprimento dos afazeres diários”
“Algumas vezes não conseguimos registrar, trabalhar no Sistema”.
“A internet cai constantemente e quando não cai fica muito lenta. Impossível trabalhar regularmente. Observa-se que as segundas
feiras sempre ficam fora do ar. E nos horários de entrada e saída do expediente fica lenta ou cai”.
“O Fornecimento está muito precário”.
“Internet com boa velocidade, porém com muita falha de disponibilidade”.
“A Internet demora à acessar e quando entra fica saindo”
“A velocidade da internet oscila muito”.
“ Para o ponto eletrônico fica difícil de utilizar, visto que, na maioria das vezes o Sistema está inoperante ou a internet não entra”.



Quando funciona é perfeita. Mas falta, quer dizer, a internet cai, prejudicando o serviço e o ponto eletrônico”.
INFORMAÇÃO (001)
De acordo como o Diretor de TI foram implantados os equipamentos, mas utilizou apenas na Reitoria a videoconferência, no
entanto, não está em uso.
No que se refere ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI – 2014/2018:
7.12.4.2 Serviços (pág. 306)
(...) Esta previsto para o primeiro trimestre de 2014 a implantação dos equipamentos de videoconferência e a implantação de rede
WiFi Institucional. Esses dois serviços já estão em funcionamento no prédio da Reitoria.

Item 7.12.4.5 Ações (pág. 308)
Para garantir a qualidade dos serviços de Tecnologia da Informação e da Comunicação estão previstas as seguintes ações:
1. Implantar equipamentos de videoconferência em todos os câmpus do Insituto.
(...)
INFORMAÇÃO (001)
Verificamos em consulta a ORDEM BANCÁRIA no SIAFI/2012, que foram adquiridos aparelhos de videoconferências para
atender as demandas da Reitoria e Campi por meio da empresa DG10 Data Global Tecnologia e Informação pelo Pregão  nº
80/2011, conforme dados abaixo:
DANFE nº 1622/2012
Processo nº 23041.100357/2012-58
Valor R$ 508.618,07
DANFE nº 1624/2012
Processo nº 23041.1003365/2012-02
Valor R$ 612.614,29
Após solicitarmos  ao  Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças  por  meio da  Solicitação  de  Auditoria  nº  17/2017 os  dois
processos acima citado, os quais não foram localizados, inviabilizando uma análise mais detalhada.
Com relação a esta aquisição, localizamos na Reitoria: 03 Codec (02 pertencem a Reitoria e 1 pertence ao Campus Marechal
Deodoro, o qual está com defeito), 02 microfones de mesa, 02 câmeras de alta definição, Solução de videoconferência. Os demais
equipamentos encontram-se nos Campi que solicitaram a demanda.
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CONSTATAÇÃO (001)
Constatamos que o fiscal dispõe de ferramentas on line para monitorar os serviços de acesso
à internet, embora, com relação aos itens 13,14 e 17 do check list, não há registros físicos ou
eletrônicos das ocorrências, todo contato é feito por telefone; assim como, não são gerados
relatórios gerenciais físicos, nem eletrônicos.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomenda-se que seja elaborado um arquivo eletrônico com os registros e os relatórios
gerenciais para melhor atender os itens 13,14 e 17.
CONSTATAÇÃO (001)
Constatamos baseados nos resultados da aplicação dos questionários  que os  serviços de
acesso à internet precisam ser mais bem acompanhados pela Gestão, com a finalidade de
alcançar e manter um serviço mais eficiente e eficaz.
RECOMENDAÇÃO (001)

Não houve Manifestação



Recomendamos  que  a  Gestão  melhore  as  atividades  de  monitoramento  com  avaliações
contínuas com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados.

CONSTATAÇÃO (001)
Constatamos que o fiscal não está acompanhando o contrato. Não foi disponibilizado para o
fiscal o monitoramento on line do link, não acompanhou a instalação dos roteadores, cabos e
outros materiais. O gerenciamento tanto do link de internet da empresa VELOO NET LTDA
como o da RNP, de acordo com o fiscal é feito pela Reitoria.
Conforme preceitua a Lei nº 8.666/93, constitui dever da Administração Pública fiscalizar os
contratos administrativos celebrados com terceiros.
Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-
lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências rela-
cionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
§ 2o  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos  que  o  fiscal  do  contrato  não  se  abstenha  de  acompanhar  e  fiscalizar  o
contrato  conforme  preceitua  a  Lei nº 8.666/93.  Recomendamos  ainda,  que  o  fiscal  do
contrato participe do planejamento da Solução para conhecer, integrar e fiscalizar de modo
mais eficiente e eficaz.
CONSTATAÇÃO (001)
Constatamos baseados nos resultados da aplicação dos questionários  que os  serviços de
acesso à internet precisam ser mais bem acompanhados pela Gestão, com a finalidade de
alcançar e manter um serviço mais eficiente e eficaz.
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos  que  a  Gestão  melhore  as  atividades  de  monitoramento  com  avaliações
contínuas com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados.

MANIFESTAÇÃO  DO

CAMPUS MACEIÓ

CHECK LIST CAMPUS MACEIÓ
INFORMAÇÂO 001, 
CONSTATAÇÂO 001 e 
RECOMENDAÇÃO 001

Em atenção ao Relatório Preliminar
nº04/2017  gostaria  de  fazer
algumas ponderações.
A  coordenação  de  tecnologia  do
Campus Maceió não participou em
nenhum  momento  de  qualquer
procedimento para aquisição de um
link  de  internet  de  30mb,  como
consta  no processo  n.
23041.020793/2016-78.  A  ciência
de  que  estaria  sendo  atribuída  a
mim  a  responsabilidade  de
fiscalização  desse  contrato  apenas
ocorreu  no  momento  do
recebimento da portaria com minha
nomeação  para  tal.  Não  participei
de  nenhum procedimento  anterior,
nenhuma  prévia  discussão,  ou
sequer  fui  comunicado
antecipadamente  que  seria
nomeado para fical desse contrato.
Assim  tem  sido  o  processo  de
funcionamento  de  atribuição  de
fiscalização  de  contrato.  Também
sou  fiscal  de  outro  contrato,
Telefonia  VoIP,  e  o  procedimento
foi exatamente o mesmo. A reitoria
desenvolve  o  termo de  referência,
realiza a licitação e após assinatura
do contrato, já com a execução do
serviço  é  que  recebo  a  portaria

callto:23041.020793


como  fiscal  do  contrato.  Acredito
que  esses  processos  e
procedimentos  poderiam  ser
revistos. Esclareço isso para que se
entenda,  que  até  o  ponto  em  que
recebi portaria de nomeação como
fiscal,  não  tinha  tido  nenhum
contato  com  o  processo  para
contratação  desse  serviço.  Dito
isso, afirmo que recebi a portaria de
fiscal,  mas  nunca  recebi  qualquer
tipo  de  orientação  da  instituição,
desde  minha  entrada  no  serviço
público,  de  como  proceder  para
fiscalização  de  contrato.  Nunca
houve  qualquer  treinamento  desse
tipo,  nem  ao  menos  eu  recebo  a
cópia  do  contrato  junto  a  portaria
que me nomea fiscal. Não obstante
as  responsabilidades  que  me  são
atribuídas,  e  a  clara  possibilidade
de  que  o  próprio  fiscal  busque  o
contrato  e  alguma  informação  de
como  deve  proceder  com  a
fiscalização  do  contrato,  enfatizo
que  a  instituição  nunca  passou
sequer  uma mínima orientação  ou
um  mínimo  fluxograma  de  como
deveria  proceder  a  fiscalização  do
contrato. Acredito ainda que o não
cumprimento da gestão ao que reza
a instrução normativa número 4 em
seu  artigo  30  também  contribua
para  dificultar  uma  melhor
fiscalização do trabalho, haja vista
que  este  artigo  preconiza  a
nomeação  de  4  pessoas  para
fiscalização do contrato,  dividindo
assim  as  tarefas  e  as
responsabilidades.  São  eles:  I  -
Gestor  do  Contrato;  II  -  Fiscal
Técnico  do  Contrato;  III  -  Fiscal
Requisitante  do  Contrato;  e  IV  -
Fiscal  Administrativo do Contrato.
Acredito que me encaixaria melhor



como Fiscal Técnico do Contrato, e
poderia contar com apoio de outros
servidores que teriam mais domínio
da lei nº 8.666/93 para auxiliar na
fiscalização  fazendo  o  papel  de
gestor  do  contrato  e  fiscal
administrativo, enquanto eu poderia
fiscalizar  os  requisitos  técnicos,
sendo orientado por  eles  inclusive
de quais atribuições eu não poderia
me abster de executar.

Especificamente  no  caso  do
Campus  Maceió,  ainda  existem
outras  ponderações  a  serem
consideradas.  A Reitoria,  hoje  em
prédio  próprio  localizado  na
Jatiúca,  inicialmente  era  fixada
dentro  das  dependências  do
Campus Maceió. Todos os serviços
de  rede  eram  instalados  aqui  no
Campus  Maceió.  Com a  mudança
da Reitoria para o novo prédio, os
serviços  foram  gradativamente
sendo  migrados  para  lá.  Entranto,
até a data de hoje, a reitoria ainda
mantém  serviços  em
funcionamento  aqui  na  sala  do
CORE  (centro  de  operações  de
rede),  sala  que  é  responsabilidade
da reitoria, e que até pouco tempo,
mantinha um servidor deles (lotado
na reitoria) fazendo uso dessa sala e
trabalhando com os equiipamentos
e  serviços  que  lá  são
disponibilizados.  Os  equipamentos
de  rede  do  Campus  Maceió  estão
localizados  nessa  mesma  sala.  E
por  uma  questão  de  segurança  e
padronização  de  configuração,  até
o  momento,  apenas  a  reitoria  tem
controle  sobre  o  acesso  e
configuração  desses  equipamentos
de rede, uma vez que o link da RNP
depende  de  funcionamento  e



configuração  do  Campus  Maceió
(como está  explícito  no relatório),
em  outras  palavras,  passa  pelo
Campus  para  poder  chegar  a
reitoria,  então,  por  se  tratar  de
equipamentos  e  de  configurações
de  interesses  da Reitoria,  além de
outros  serviços  de  tecnologia  do
IFAL, que como eu disse, ainda não
foram migrados para o novo prédio,
esse  controle  ainda  está  em posse
de seus analistas de tecnologia.

Buscando atender a recomendação
constante no relatório afim de não
me  abster  de  acompanhar  e
fiscalizar  o  contrato  conforme
preceitua a lei, gostaria de atualizar
algumas  das  respostas  que forneci
no  check-list  do  Campus  Maceió.
Essas atualizações são fruto de uma
busca  por  informações  de  como
fiscalizar  o  contrato  e  uma
verificação  de  requisitos  técnicos
do  funcionamento  do  serviço  em
tela.

5) O roteador fornecido para o link
de  internet  é  sobre  a  forma  de
comodato?  Possui  duas  interfaces
Gigabit  Ethernet  (10/100/1000)
para conexão com a rede interna do
IFAL?

Resposta:  É  comodato,  porém  a
porta ethernet tem conectividade de
100mbps.
A empresa  será  questionada sobre
essa divergência.

8) Foi  oferecida  latência  máxima
não  superior  à  100ms,
considerando a transmissão de um
pacote de dados de 64 bytes, entre



ponto  de  interconexão  do  serviço
de acesso à internet à rede local da
Reitoria do IFAL e o nó de acesso à
rede (backbone) da licitante.

Resposta: Não se aplica. A empresa
que fornece  internet  em Maceió é
diferente  da  emrpesa  que  fornece
serviço  na  reitoria.  Não  há  como
garantir latência em um pacote que
transita  por  duas  empresas
diferentes e trafega pela rede aberta
da internet. 

9) Foi  oferecida  na  ocasião  da
ativação  do  serviço  de  acesso  à
internet,  quantidade  mínima  de  8
endereços  IP’s  (Internet  Protocol)
fixos  válidos  para  o  item  1  da
Tabela Meta Física (Reitoria),  e  4
endereços  IP’s  (Internet  Protocol)
para  os  demais  itens  da  tabela  ,
conforme a RFC 1466, associados à
mesma  classe  de  endereçamento
(Classe  C)  e  de  uso  exclusivo  do
IFAL.

Resposta:  Sim.  A sub-máscara  de
rede da configuração de IP é uma /
30 o que implica em um conjunto
de 4 IPs váliidos na classe C.

16) Há Disponibilidade Mensal dos
serviços  de  internet,  24  horas  por
dia e 7 dias por semana.
Resposta: Sim, o serviço está ativo.
Trata-se  de  um  link  dedicado  e
funciona ininterruptamente. 

Perguntas 17) e 18) [...]
Resposta:  Não  houve  necessidade
até o momento. O serviço é recente,
poucos  meses  de  iniciado  sua
prestação,  e  não  ocorreu  nenhum



incidente  de  reparo  ou  parada
programada  que  fosse  possível
verificar  o  cumprimento  dos  itens
relatados nessas perguntas.

Perguntas 6), 10), 11), 12), 13), 14),
15), 19), 20) e 21) [...]
Resposta:  Serão  fiscalizados  a
partir  de  agora  e  a  empresa  será
cobrada  em  todos  os  requisitos
especificados no contrato. 

Todas  perguntas  dispõem  sobre
itens  especificados  no  Termo  de
Referência  relativos  a  critérios
técnicos  para  funcionamento  do
serviço.  Esses  itens  serão
acompanhados  a partir  de agora e
será  cobrado  da  empresa  que
garanta  os  níveis  de  desempenho
especificados no contrato.

A empresa será notificada para que
junto  a  nota  fiscal,  envie
mensalmente,  como condição para
ateste  da  nota,  relatório  detalhado
de disponibilidade do serviço, com
percentual  mensal  de
funcionamento,  e  percentual  de
perda  de  pacotes.  Também  será
solicitado  que  a  empresa  forneça
acesso  a  um  meio  de
monitoramento  online  do  serviço
para  que  os  requisitos  possam ser
verificados e para que possa haver
uma iteração  proativa  em caso  de
falha no serviço.

No  Campus  Maceió,  estamos
trabalhando  em  um  servidor  de
monitoramento  (Zabbix)  para
podermos  ter  condições  de
acompanhar  online  o
funcionamento  dos  equipamentos
do Campus.  Após  essa  conclusão,
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podemos,  inclusive,  integrar  o
monitoramento  desse  link
fornecido  pela  empresa  ao  nosso
monitoramento  que  está  em
desenvolvimento. 

QUESTIONÁRIO  CAMPUS
MACEIÓ
INFORMAÇÃO  002,
CONSTATAÇÃO  002  e
RECOMENDAÇÃO 002

O Campus Maceió dispõe de uma
estrutura  de  rede  antiga  e
inapropriada  que  foi  crescendo
desordenadamente,  ocasionando
um  escalonamento  gigantesco.  O
escalonamento aumenta a latência e
a perda de pacotes, deixando a rede
mais  lenta  e  instável,  além  de
aumentar a  chance de falhas,  uma
vez  que  o  pacote  trafega  por
diversos  equipamentos  até  seu
destino  final,  podendo  ser
interrompido  se  qualquer  desses
equipamentos  tenha  defeito  ou
esteja desligado.

A  rede  não  seguiu  um  projeto
adequado  numa  topologia  estrela.
Foi crescendo conforme a demanda
e  os  equipamentos  utilizados  são
inapropriados  (equipamentos
caseiros  ou  demasiadamente
antigos)  e  colocados  em  locais
inadequados  (muita  poeira  ou  até
chuva),  com  cabos  que  também
passam  por  locais  inadequados
(expostos  a  intempéries  e  a
roedores).  Essa  estrutura
inadequada  aliada  a  uma  rede
elétrica instável  (mutias quedas de
energia  na  região)  gera  uma  série
de  falhas  nos  equipamentos  e
muitos  equipamentos  queimaram



por  questões  elétricas,  sendo
substituidos a título precário. Com
esses  problemas  relatados,  fica
possível entender que as falhas na
rede sejam frequentes. 

Atualmente, está em execução uma
reforma na rede lógica (de dados) e
na rede elétrica. Essa reforma trará
uma  nova  rede  de  dados  para  o
campus  e  novos  equipamentos.
Enquanto  a  reforma  está  sendo
realizada,  ocorrem  diversos
transtornos.  Cabos  são  cortados,
equipamentos  são  removidos  e
algumas  conexões  inadvertidas
(erradas)  são  feitas  pela  empresa
executora da reforma.

O  serviço  de  rede  é  paralisado
temporariamente  até  que  a  CTI
consiga  identificar  a  falha  e
solucionar  o  problema,  uma  vez
que  a  empresa  está  a  cargo  da
instalação  da  nova  rede,  mas  não
tem  compromisso  com  o
funcionamento  da  rede  atual  que
está em utilização.

Ademais, no dia que foi realizado a
pesquisa  tinha  acabado de  ocorrer
uma  semana  crítica  no  Campus,
sobretudo no bloco administrativo.
Ocorreram  problemas  diários
relativos  aos  serviços  da  reforma
realizado  pela  empresa,  os  quais
precisavam  diariamente  ser
detectados e solucionados pela CTI
a  fim  de  manter  a  rede  em
funcionamento.  Mesmo  com  o
esforço  da  CTI,  algumas horas  se
passavam sem o funcionamento da
rede  e  isso  gera  transtorno  e
insatisfação no usuário. Vale ainda
ressaltar,  que  o  usuário  as  vezes



não  entende  a  diferença  entre  a
disponibilidade de internet (rede) e
o funcionamento do sistema que ele
opera em seu trabalho. Em diversas
ocasiões  não  há  indisponibilidade
na  rede  do  Campus,  há  sim  uma
falha  no  sistema  que  ele  busca
acessar,  como  portal  do  IFAL,
sigepe,  sistec,  sigaa,  sipac,  sigrh,
siafi,  scdp,  censo,  educacasenso  e
etc.  Por vezes o problema está no
servidor  desse  sistema.  Diversas
vezes  o  problema  está  em nossos
servidores  na  reitoria,  pois  o
sistemas sigaa, sipac, sigrh estavam
ficando fora de funcionamento com
certa frequência durante o mês de
junho, o que gera insatisfação com
o  usuário  e  uma  equivocada
associação com a impressão de que
a  rede  (internet)  não  funciona.
ANÁLISE DA AUDITORIA
Acatada  parcialmente.  Pelas
justificativas  apresentadas,
compreende-se que o Coordenador
de  Tecnologia  da  Informação  do
Campus  Maceió,  vem  adotando
medidas  para  sanar  as  incorreções
verificadas,  portanto,  mantém-se a
recomendação, uma vez que, estas
constatações/recomendações  serão
averiguadas  nas  próximas
auditorias
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04/2017 Ação  Global
nº  18/2017  –
Avaliação  so-
bre  a  Gestão
de  Tecnologia
da  Informa-
ção   

Pro Reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional – 
PRDI 

CONSTATAÇÃO (001)
Constata-se  que  apenas  o
indicador:  Proporção  de
cumprimento  de  metas
intermediárias –  2º  T
apresenta  resultado  –  com
desempenho  geral  100%.

JUSTIFICATIVA DO GESTOR
“MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – DPI:

Sobre  a  constatação  de  que  Campi  e  Pró-Reitorias  estão  com  “indicadores  zerados  ou  sem
informações”, isso ocorre em função de que:
- Os indicadores estabelecidos pelos Campi e  Pró-Reitorias, em sua maioria, são anuais devido a
forma de mensuração dos mesmos. Neste caso, é condicionado ao encerramento do ano civil a



Os  demais  indicadores
apresentam-se  zerados  ou
sem  informações.
Conforme  o  PDI,  a  ação
visa  “adequar  as
instalações físicas  –  salas,
laboratórios,  bibliotecas,
espaços  para  atividades
esportivas,  áreas  de
convivência,  etc  –  dos
câmpus  para  garantir  a
adequada  execução  das
ações  pedagógicas  e  as
condições de acessibilidade
dos alunos e servidores.”
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades  nos
procedimentos/ações
efetivas  no  sentido  de
manter as metas atualizadas
–  obedecendo-se os prazos
e resultados esperados – de
acordo com os indicadores
pré-estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (002)
5.1.1.2. CONSTATAÇÃO:
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados  ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
“visa  ampliar  o
relacionamento  do  IFAL
com atores das áreas social
e cultural.”      
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades  nos
procedimentos/ações
efetivas  no  sentido  de

consolidação dos dados, inviabilizando que sejam lançados resultados parciais. Os indicadores os
quais há a possibilidade de estratificação do resultado final,  suas metas são estabelecidas para
registro mensal ou trimestral e as informações devem ser lançadas s nas datas previstas.
- Para diversos indicadores, as pró-reitoras dependem do registro dos resultados alcançados pelos
campi para que sejam consolidados e informados no painel  da Pró-Reitoria sendo em seguida
lançados os resultados globais no painel principal Indicadores_Ifal.
“FATO:
Não Cumprimento de metas estabelecidas. ”
MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – DPI:
Com a indicação  dos resultados  globais  dos indicadores  no Geplanes para  o final  do último
trimestre,  somente  teremos  condições  de  afirmar  se  houve  cumprimento  ou  não  das  metas
estabelecidas e apresentar justificativas pertinentes ao final do ciclo letivo, inclusive porque a fonte
de muitos dados dos indicadores  é  o SISTEC, cuja última extração de dados do ano de 2017
ocorrerá por volta do final de fevereiro de 2018.
“CAUSA:
Fragilidades nos procedimentos e ações no sentido de manter as metas atualizadas – obedecendo-se
os prazos e resultados esperados – de acordo com os indicadores pré-estabelecidos no PDI. ”
MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – DPI:

Para o acompanhamento e avaliação das iniciativas e seus planos de ação, os gestores dos Campi e
Pró-Reitorias  realizam reuniões  periódicas  com os principais  responsáveis  pelas  atividades,  de
forma a integrar,  padronizar  e  sistematizar  as  informações,  facilitando o acompanhamento dos
projetos.
Com esse mesmo fim, o reitor do Ifal realiza reuniões semestrais com as equipes de gestão dos 16
Campi  para  uma  análise  individualizada  do  andamento  dos  projetos,  sucessos,  dificuldades  e
encaminhamentos para correções necessárias. Nessas reuniões
são analisados os planos das iniciativas com foco no status de cada projeto nos encaminhamentos a
serem tomados conforme cada caso.
Procurando exemplificar o trabalho de acompanhamento das metas do Ifal propostas no PDI 2014
–  2018,  apresentamos  abaixo  quadro  com  a  série  histórica  dos  resultados  para  os  objetivos
estratégicos  e  metas  dos  indicadores  do  Ifal  durante  o  período  de  2014  a  2016.   A Gestão
disponibilizou junto as suas manifestações um quadro demonstrativo dos resultados alcançados de
2014 a 2016 que constam no relatório.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, percebe-se o esforço da gestão do Ifal em cumprir sua missão e buscar o alcance de sua
visão, por meio dos objetivos estratégicos e, por conseguinte a constante melhoria dos processos de
aperfeiçoamento e valorização dos servidores e alunos.
Nesse sentido, é fundamental destacar a importância do relatório realizado pela AUDINT uma vez
que nos possibilitará rever estratégias para melhoria dos processos de monitoramento e avaliação
dos projetos institucionais com vistas ao alcance das metas e concluir que ainda há muito a ser
feito  em  prol  da  efetividade  da  missão  institucional  posta  no  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional.
Dessa forma, enfatizamos que por se tratar de um processo de construção coletiva, em fase de
apropriação  e  aperfeiçoamento  da  utilização  da  ferramenta  passando  por  um aprendizado



manter as metas atualizadas
–  obedecendo-se os prazos
e resultados esperados – de
acordo com os indicadores
pré-estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (003)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa  “Ampliar  o
relacionamento  do  IFAL
com o setor produtivo.” 
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades  nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (004)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados  ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa  “Ampliar  o
relacionamento  do  IFAL
com o setor público.”      
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
e  prazos  atualizados  –
conforme  os  indicadores
pré-estabelecidos no PDI.

contínuo pelos gestores, a expectativa é de continuarmos em 2018 a cumprir as premissas
estratégicas institucionais, a fim de avançarmos rumo ao alcance da visão institucional que é
ser uma instituição de referência nacional em ensino de qualidade.”
ANÁLISE DA JUSTIFCATIVA
 Conforme o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017,  Ação Global nº
13/2017 – Avaliação dos Resultados da Missão Institucional, aprovado pelo Conselho Superior
do IFAL através da  Resolução nº 41/CS, de 12 de dezembro de 2016 – a ação busca avaliar  o
cumprimento  das  metas  dos  objetivos  estratégicos  constantes  no  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional – PDI de forma global, considerando o desempenho dos Campi e Pró-Reitorias no
cumprimento das metas estabelecidas no PDI e a inserção de informações no Geplanes.

Acata-se parcialmente a manifestação apresentada pelo Gestor. Verifica-se através da manifestação
da Gestão que pode ter havido equívocos na inserção dos resultados pelos Campi e Pró-Reitorias e,
também, pelo fato da meta não ser aplicável para determinado indicador. No entanto não ficou
demonstrado e devidamente comprovado o atingimento de todas as metas trimestrais possíveis de
serem mensuradas e a inserção dos dados corrigidos no Geplanes.

Como o Geplanes é uma ferramenta gerencial  que o IFAL utiliza,  também, para disponibilizar
informações à sociedade, é de fundamental importância que tais informações sejam fornecidas de
forma  clara, precisa, tempestiva, transparente e atualizada para o efetivo controle social de suas
ações – conforme dispõe a Lei de Acesso à Informação.

Alerta-se que o cumprimento de todas as metas globais dos objetivos estratégicos que ainda
não foram cumpridas e a devida e tempestiva inserção dos dados no Geplanes; como também,
os documentos comprobatórios do atingimento das metas, serão alvo de auditorias futuras.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se  que seja  devidamente  comprovado o  atingimento de  todas  as  metas  trimestrais
possíveis de serem mensuradas e a inserção dos dados corrigidos no Geplanes.

“MANIFESTAÇÃO DO CAMPUS ARAPIRACA
Encaminhamos esta comunicação em resposta ao Memo. Eletrônico 77/2017 – REIT-PRDI, de
17 de novembro de 2017, sobre “Relatório preliminar – avaliação missão institucional”, no
qual  nos  foi  apresentado  relatório  preliminar  de  auditoria  interna.  Consideramos  as
informações  prestadas  no  relatório  e  concluímos  que  todas  são  de  extrema  pertinência.
Contudo,  há  que  se  considerar  que  a  maioria  das  metas  estabelecidas  por  este  Campus
Arapiraca  encontram-se  em fase  de  finalização  e  a  compilação  dos  dados  ainda  está  em
andamento.  Em  virtude  de  um  desencontro  ocasional  entre  o  ano  letivo  e  o  ano  civil,
informamos boa parte dos nossos prazos em sistema com final  previsto para dezembro de
2017, haja vista  nossas atividades acadêmicas  de 2017 ainda prosseguirem até meados de
janeiro de 2018. Outrossim, temos trabalhado constantemente na supervisão de nossas ações
planejadas, implementando as informações no menor tempo possível. Convém lembrar que o
mecanismo  prioritário  de  inserção  de  resultados  por  nós  adotado  é  anual  e  o  mês  que
escolhemos para fazer a inserção foi o que ainda está em curso. Portanto, estamos satisfeitos
com o trabalho da Auditoria Interna, pois tem nos ajudado a observar pontos que precisamos



CONSTATAÇÃO (005)
Constata-se  que  apenas  o
indicador:   Quantidade  de
Alunos  atendidos  pela
MONITORIA  –  Campus
Maragogi  1º  e  3º  T
apresentam  resultados  –
100%,  com  desempenho
geral  100%  e  50%
respectivamente. Os demais
indicadores  apresentam-se
zerados  ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa  “Garantir  a
efetividade  das  ações  do
IFAL  e  o  cumprimento  de
sua  missão  institucional.
Inclui,  por  exemplo,  a
oferta  de  reforço  escolar
para  alunos  com
rendimento  insuficiente,  a
correção  de  fluxo  –
acompanhamento
individualizado  do  aluno
com  rendimento  escolar
defasado  –  e  estudos  de
recuperação.”       
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI

dar mais atenção. No entanto, os dados apontados no relatório ainda são parciais e, por isso,
não  refletem ainda  a  realidade  do  trabalho  concretizado,  que  ainda  segue  até  os  prazos
finalísticos.  Acreditamos  que  os  mecanismos  de  gestão  e  controle  tem  nos  auxiliado  na
obtenção dos melhores resultados e o comprometimento mútuo tem possibilitado o alcance de
nossa missão enquanto instituição.”
ANÁLISE DA JUSTIFCATIVA
Conforme o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017,  Ação Global nº
13/2017 – Avaliação dos Resultados da Missão Institucional, aprovado pelo Conselho Superior
do IFAL através da  Resolução nº 41/CS, de 12 de dezembro de 2016 – a ação busca avaliar  o
cumprimento  das  metas  dos  objetivos  estratégicos  constantes  no  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional – PDI de forma global, considerando o desempenho dos Campi e Pró-Reitorias no
cumprimento das metas estabelecidas no PDI e a inserção de informações no Geplanes.

Acata-se parcialmente a manifestação apresentada pelo Gestor. Verifica-se através da manifestação
da Gestão que a maioria das metas estabelecidas para o Campus Arapiraca é anual. No entanto
não ficou demonstrado e devidamente comprovado o atingimento de todas as metas trimestrais
possíveis de serem mensuradas e a inserção dos dados no Geplanes.

Como o Geplanes é uma ferramenta gerencial  que o IFAL utiliza,  também, para disponibilizar
informações à sociedade, é de fundamental importância que tais informações sejam fornecidas de
forma  clara, precisa, tempestiva, transparente e atualizada para o efetivo controle social de suas
ações – conforme dispõe a Lei de Acesso à Informação.

Alerta-se que o cumprimento de todas as metas globais dos objetivos estratégicos que ainda
não foram cumpridas e a devida e tempestiva inserção dos dados no Geplanes; como também,
os documentos comprobatórios do atingimento das metas, serão alvo de auditorias futuras.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se que seja devidamente comprovado o atingimento de todas as metas trimestrais
possíveis de serem mensuradas e a inserção dos dados no Geplanes.
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04/2017 Ação  Global
nº  18/2017  –
Avaliação  so-
bre  a  Gestão
de  Tecnologia
da  Informa-
ção   

Pro Reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional – 
PRDI 

CONSTATAÇÃO (006)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados  ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa  “Aumentar  o
percentual  de  participação
de  recursos  próprios  na
composição  do  orçamento
do  IFAL,  tendo  como
referência  a  matriz
CONIF.”    
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (007)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados  ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa  “Ampliar  a  presença
em  outras  regiões  do
Estado  e  o  acesso  da
população  à  educação
presencial,  garantindo  a
oferta de seus serviços.”
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-

“MANIFESTAÇÃO DO CAMPUS SATUBA
Segue resposta em relação ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017,
Ação Global nº 13/2017–Avaliação dos Resultados da Missão Institucional, que apresentou
trabalho de acompanhamento das metas dos 17 (dezessete) objetivos estratégicos constantes
do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do IFAL.

Em relação ao Campus Satuba, a Auditoria apresentou quadro relatório do Geplanes, onde
constatou que a maioria dos indicadores encontra-se "zerado" ou "sem informação". Nesse
sentido, algumas observações são necessárias:

1. A meta SMART é um método criado por Peter Drucker, considerado o pai da administração
moderna,  em que  SMART é  o  acrônimo  das  palavras:  Specific  (Específica);  Measurable
(Mensurável); Achievable (Atingível); Realistic (Realista); Time-based (Limitada ao tempo).
Desse modo, para estipular uma meta inteligente, torna-se essencial respeitar tais princípios;

2. O Campus Satuba trabalhou, para a maioria dos indicadores, com metas anuais. Em alguns
casos, só será possível mensurar o resultado no final do ano letivo. Como exemplo, cito um
dos indicadores do Campus Satuba:

2.1. Taxa de conclusão (RCM) - Para o cálculo deste indicador é necessário ter conhecimento
do número de concluintes (só será possível obter essa informação no fim do ano letivo). Desse
modo, de acordo com o método SMART, não é adequado estipular uma meta trimestral, por
exemplo, para esse indicador, porquanto será uma meta imensurável. Portanto, o ideal é que o
"time-based", nesse caso, seja anual;

3.  O  Geplanes  só  permite  três  tipos  de  frequências  de  lançamento  de  metas,  que  são:
quinzenal, mensal e trimestral. Para lançar uma meta anual, é necessário escolher o tipo de
frequência trimestral e marcar a opção "não se aplica" para o primeiro, segundo e terceiro
trimestres, incluindo a meta apenas no quarto trimestre. Esse foi o procedimento adotado pelo
Campus Satuba para a maioria dos indicadores;

4. Quando o relatório de desempenho do Geplanes é gerado, o sistema coloca um traço (-) nos
trimestres  que foram marcados com a opção "não se  aplica".  Nesse contexto,  a Auditoria
Interna do Ifal  pode ter  feito uma leitura  errônea do Relatório de Desempenho Geplanes,
interpretando o quadro gráfico que o sistema gera como "zerado" ou "sem informações";

4.1. Uma informação técnica adicional importante: mesmo contendo informações de metas no
quarto  trimestre,  o  relatório  também retornará  um traço  (-)  neste  período,  pois  o  sistema
reconhece que o prazo não venceu. No caso específico do Campus Satuba, as metas anuais
irão vencer no dia 31/12/2017;

4.2. Resumindo: (i) quando o período é marcado com a opção "não se aplica", o relatório
apresenta um traço (-) para esse período; (ii) quando é estipulada um meta para o período e o
responsável  não  faz  o  lançamento  no  prazo,  o  relatório  apresenta  um zero  "0"  para  esse
período; (iii) quando é estipulada uma meta para o período e o prazo não venceu, o relatório



se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (008)
Constatam-se  campi  com
indicadores zerados ou sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa  “Criar  condições
físicas e pedagógicas para
atender  as  demandas  das
pessoas  com  necessidades
específicas,  entendidas
como  pessoas  com
deficiências,
superdotados/altas
habilidades  e  com
transtornos  globais  do
desenvolvimento.”      
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (008)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados  ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa “Implementar as ações
decorrentes  do  mapa
estratégico  por  meio  de
planos  de  ação  táticos  e
operacionais  nos  câmpus.
Difundir  as  escolhas
estratégicas  e  aperfeiçoar

apresenta um traço (-) e (iv) quando é estipulada uma meta para o período e o responsável faz
o lançamento dos resultados, o relatório apresenta o valor que foi informado pelo usuário;

4.3. Para o Campus Satuba, não foi informado pela Auditoria Interna nenhum indicador com o
marcador zero "0". Aparecem, apenas, situações enquadradas na explicação dada no item 4.2.
(iii);

5. Deixando as questões práticas do sistema de lado e fazendo uma análise mais conceitual do
relatório,  é possível perceber que alguns indicadores poderiam ter sido incluídos com uma
frequência  de  lançamento  trimestral  ou  mensal.  Esse  ajuste  será  feito  no  lançamento  do
planejamento 2018 no Geplanes. Reconhecemos que tal medida colabora para a accountability
na  Administração Pública,  bem como contribui  para  o  processo  de  tomada de  decisões  e
replanejamento.  Por  fim,  manifestamos  o  nosso  compromisso  de  colaborar  com  o
aperfeiçoamento dessa importante ferramenta de planejamento, Geplanes, para o ano de 2018,
bem como reforçamos que, neste momento, no Campus Satuba, não há descumprimento de
metas e prazos dos objetivos estratégicos do IFAL.”

ANÁLISE DA JUSTIFCATIVA

 Conforme o  Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017,   Ação
Global nº 13/2017 – Avaliação dos Resultados da Missão Institucional, aprovado pelo Conselho
Superior do IFAL através da  Resolução nº 41/CS, de 12 de dezembro de 2016 – a ação busca
avaliar  o  cumprimento  das  metas  dos  objetivos  estratégicos  constantes  no  Plano  de
Desenvolvimento Institucional – PDI de forma global, considerando o desempenho dos Campi e
Pró-Reitorias no cumprimento das metas estabelecidas no PDI e a inserção de informações no
Geplanes.

Acata-se  parcialmente  a  manifestação  apresentada  pelo  Gestor.  Verifica-se  através  da
manifestação da Gestão  que o Campus Satuba trabalha para  a maioria dos indicadores, com
metas anuais. No entanto não ficou demonstrado e devidamente comprovado o atingimento de
todas as metas trimestrais possíveis de serem mensuradas e a inserção dos dados no Geplanes.

Como  o  Geplanes  é  uma  ferramenta  gerencial  que  o  IFAL  utiliza,  também,  para
disponibilizar informações à sociedade, é de fundamental importância que tais informações sejam
fornecidas de forma  clara, precisa, tempestiva, transparente e atualizada para o efetivo controle
social de suas ações – conforme dispõe a Lei de Acesso à Informação.

Alerta-se que o cumprimento de todas as metas globais dos objetivos estratégicos que
ainda não foram cumpridas e a devida e tempestiva inserção dos dados no Geplanes; como
também, os documentos comprobatórios do atingimento das metas, serão alvo de auditorias
futuras.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se que seja devidamente comprovado o atingimento de todas as metas
trimestrais possíveis de serem mensuradas e a inserção dos dados no Geplanes.
“MANIFESTAÇÃO DO CAMPUS SÃO MIGUEL



os instrumentos de  gestão,
monitoramento  e
avaliação,  assegurando
continuidade  e  efetividade
às  ações  do  PDI  2014-
2018.”    
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (009)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados  ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa “Implementar as ações
decorrentes  do  mapa
estratégico  por  meio  de
planos  de  ação  táticos  e
operacionais  nos  câmpus.
Difundir  as  escolhas
estratégicas  e  aperfeiçoar
os instrumentos de  gestão,
monitoramento  e
avaliação,  assegurando
continuidade  e  efetividade
às  ações  do  PDI  2014-
2018.”    
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-

Justificativas  para  o  RELATÓRIO  PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA do  Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017, Ação Global nº 13/2017 – Avaliação
dos Resultados da Missão Institucional

INTRODUÇÃO: Apresentamos neste documento as justificativas para falta de dados
relativos  ao  cumprimento  das  metas  dos  objetivos  estratégicos  constantes  no  Plano  de
Desenvolvimento Institucional – PDI em 2017 no Geplanes.

Tomando  como  base  o  Relatório  Preliminar  de  Auditoria  Interna  do  Plano  de
Atividades de Auditoria Interna (Paint) de 2017, correspondente a Ação Global nº 13/2017 –
Avaliações dos resultados da missão institucional, as justificativas aqui apresentadas levam em
consideração o fato de o período letivo 2017.2 ainda não ter sido finalizado, o que impede a
inserção dos dados parciais (2017.1) de alguns indicadores.

Seguem abaixo, por ordem de classificação do relatório da auditoria, as justificativas para os
objetivos estratégicos em que o Campus São Miguel aparece na imagem colada no texto da
auditoria e retirada da tela do Geplanes.

OBJETIVO  ESTRATÉGICO  Ampliar  a  rede  de  relacionamento  com  comunidades  ou
arranjos/grupos  sociais  e  culturais,  com  vistas  ao  intercâmbio  de  experiências  e  ao
estabelecimento de ações de colaboração.

CONSTATAÇÃO  DO  RELATÓRIO  Constatam-se  campi  e  pró-reitoras  com  indicadores
zerados  ou  sem  informações.  Conforme  o  PDI  o  objetivo  estratégico  “visa  ampliar  o
relacionamento do IFAL com atores das áreas social e cultural.”

FATO APRESENTADO PELO RELATÓRIO Não cumprimento de metas estabelecidas.

JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CAMPUS

O campus ainda não finalizou todas as ações de extensão. Ainda estamos com cursos
e projetos em pleno desenvolvimento, além de ainda está  sendo feito o levantamento dos
dados dos relatórios finais das ações de extensão, desta forma, ainda não é possível inserir os
dados completos e a inserção de dados parciais no Geplanes para ações de extensão contínuas
não é possível. Sendo assim, informamos que as ações planejadas neste objetivo estratégico
foram realizadas, no entanto, ainda resta a inserção dos dados de comprovação da atuação e
atingimento dos  objetivos  estratégicos.  Em tempo informo que os  dados  preliminares  que
disponibilizamos apontam que as metas para este objetivo serão atingidas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor
produtivo,  com  vistas  ao  intercâmbio  de  experiências  e  ao  estabelecimento  de  ações  de
colaboração.



se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (010)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados  ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa  “Garantir a oferta de
cursos  na  modalidade  a
distância.”
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI

CONSTATAÇÃO APRESENTADA PELO RELATÓRIO
Constatam-se  campi  e  pró-reitoras  com indicadores  zerados  ou  sem informações.

Conforme o PDI o objetivo estratégico visa “Ampliar o relacionamento do IFAL com o setor
produtivo.”

FATO APRESENTADO PELO RELATÓRIO Não cumprimento de metas estabelecidas.

JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CAMPUS
O Campus São Miguel dos Campos já finalizou a ação planejada, no entanto, os dados

ainda não tinham sido inseridos no Geplanes. Após o recebimento do relatório de auditoria
interna, os dados referentes a este indicador foram inseridos no Geplanes, conforme é possível
constatar na imagem 01 que consta no Relatório

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Nº da Constatação / Fato /
Causa / Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações 

04/2017 Ação  Global
nº  18/2017  –
Avaliação  so-
bre  a  Gestão
de  Tecnologia
da  Informa-
ção   

Pro Reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional – 
PRDI 

CONSTATAÇÃO (011)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados. Conforme o PDI o
objetivo  estratégico  visa
“Estimular  a  prática  do
associativismo,  como
iniciativa para a superação
de  dificuldades  e  geração
de benefícios  para os seus
associados,  e  do
empreendedorismo  como
fator  promotor  do
desenvolvimento individual,

JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CAMPUS
O Campus São Miguel dos Campos já finalizou a ação planejada, no entanto, os dados ainda
não tinham sido inseridos no Geplanes. Após o recebimento do relatório de auditoria interna,
os  dados  referentes  a  este  indicador  foram  inseridos  no  Geplanes,  conforme  é  possível
constatar na imagem 02 consta do relatório.
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CAMPUS
O período letivo 2017.2 ainda não terminou, os dados integrais relativos ao ano de 2017 ainda
não são possíveis de serem contabilizados. O nosso campus tem os dados relativos ao período
letivo de 2017.1 baseados nos nossos registros no SIGAA, no entanto,  algumas metas que
foram estipuladas no Geplanes para este objetivo estratégico devem ser calculadas com base
no SISTEC, que possui datas específicas para extração dos dados e que só o permite fazer
após a finalização do período letivo anual, o que não é o nosso caso já que só temos um curso
e este é da modalidade subsequente (semestral), ou seja, não é possível informar os dados
neste momento e é preciso esperar a finalização do período letivo.



econômico e social.”
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI

JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CAMPUS
O Campus São Miguel dos Campos já havia realizado todas as reuniões com a equipe da
gestão, equivalentes aos períodos passados, conforme mostra a figura no relatório da auditoria
interna. A última reunião da gestão foi realizada no dia 14/11/17, data após a realização do
relatório, por isso este indicador não consta como concluído, no entanto, o período previsto
para finalização da ação ainda está correndo, já que o prazo final é até o final de dezembro,
logo, não é possível afirmar que não atingimos nenhuma meta, como indica o relatório da
auditoria. Segue abaixo, na Imagem 03, a tela do Geplanes onde consta a execução de todas as
ações e o atingimento desta meta.

CONSTATAÇÃO (012)
Constatam-se campi e  pró-
reitoria  com  indicadores
zerados. Conforme o PDI o
objetivo  estratégico  visa
“Estimular  a  prática  do
associativismo,  como
iniciativa para a superação
de  dificuldades  e  geração
de benefícios  para os seus
associados,  e  do
empreendedorismo  como
fator  promotor  do
desenvolvimento individual,
econômico e social.”
  FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (013)
Constatam-se campi e  pró-
reitoria  com  indicadores
zerados. Conforme o PDI o

JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CAMPUS
As iniciativas apontadas neste objetivo estratégico não serão cumpridas, tendo em vista a falta
de estrutura física do campus que não permite a criação de empresa júnior ou incentivo ao
empreendedorismo.  Temos  demandas  mais  urgentes  a  serem solucionadas  e  este  objetivo
estratégico, mesmo tendo sido planejado, não será cumprido.
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CAMPUS
Nosso campus atingiu a meta para este objetivo estratégico desde o mês de maio de 2017, no
entanto, não houve a inserção dos dados no Geplanes, o que foi resolvido após o recebimento
deste relatório, conforme é possível ser visto na Imagem 04 que consta no relatório.
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CAMPUS
O  campus  executou  e  executa  práticas  com  o  objetivo  de  disseminar  a  cultura  da
sustentabilidade, no entanto, estes dados só foram inseridos no Geplanes após o recebimento
do relatório da auditoria, conforme é possível verificar na Imagem 05 que consta no relatório.
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CAMPUS
Ainda não finalizamos nossas ações de extensão e de pesquisa,  por isso não será possível
cadastrar os dados agora. Os períodos de cadastro das iniciativas para este objetivo estratégico
estão programados para serem finalizados no final do quarto trimestre, como ainda estamos
dentro do prazo, não consideramos atraso.
CONCLUSÃO E SUGESTÕES DE MELHORIAS
O Campus São Miguel dos Campos deixou de inserir alguns dados no Geplanes, relativos a
algumas metas das iniciativas cadastradas, no entanto, o fato de não os inserir no Geplanes não
significa que o campus não realizou a ação. Entendemos que o método de verificação da
auditoria está coerente com a finalidade da ferramenta Geplanes, no entanto, não é correto
afirmar que a ação não foi realizada e expor isso como fato. O fato pode ser a não inserção dos
dados OU a não realização da iniciativa e é preciso deixar esta outra possibilidade muita clara
no relatório. Muitas iniciativas cadastradas no Geplanes tiveram suas metas informadas após o
recebimento  do  relatório  da  auditoria,  o  que  consideramos  positivo  pois  nos  permitiu
identificar onde estávamos falando com a ferramenta, mesmo estas iniciativas ainda estando
dentro do prazo estipulado pelo campus. Porém, entendemos que se o prazo estipulado para a
iniciativa no Geplanes ainda não foi ultrapassado, esta ação não pode ser considerada como
não realizada, como apontado várias vezes no relatório de gestão. Sugerimos que os prazos das



objetivo  estratégico  visa
“Oferecer  à  sociedade  a
garantia  de  acesso  à
educação em condições que
possibilitem o êxito escolar
no tempo esperado para a
sua obtenção.”      
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (014)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados. Conforme o PDI o
objetivo  estratégico  visa
“Ampliar a participação da
comunidade  acadêmica  e
da sociedade na gestão do
Instituto.”      
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (015)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados. Conforme o PDI o
objetivo  estratégico  visa

ações  estipulados  pelos  Campi  sejam  levados  em consideração.  E  ainda,  sugerimos  que
durante a elaboração do relatório da auditoria, sejam anexados os relatórios individuais das
iniciativas de cada campus no formato de texto e não como imagem. As imagens do relatório
da auditoria interna não estavam numeradas e dentro da formatação padrão, o que dificulta o
acesso. A ferramenta do Geplanes permite a geração de relatórios individuais por campus, esta
seria a melhor forma de apresentar os resultados de cada um.”

ANÁLISE DA JUSTIFCATIVA

 Conforme o  Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017,   Ação
Global nº 13/2017 – Avaliação dos Resultados da Missão Institucional, aprovado pelo Conselho
Superior do IFAL através da  Resolução nº 41/CS, de 12 de dezembro de 2016 – a ação busca
avaliar  o  cumprimento  das  metas  dos  objetivos  estratégicos  constantes  no  Plano  de
Desenvolvimento Institucional – PDI de forma global, considerando o desempenho dos Campi e
Pró-Reitorias no cumprimento das metas estabelecidas no PDI e a inserção de informações no
Geplanes.

Acata-se  parcialmente  a  manifestação  apresentada  pelo  Gestor.  Aponta-se  que  além da
inserção dos dados no Geplanes faz-se necessária a apresentação dos documentos comprobatórios
das ações desenvolvidas para o atingimento das metas.

Alerta-se que o cumprimento de todas as metas globais dos objetivos estratégicos que
ainda não foram cumpridas e a devida e tempestiva inserção dos dados no Geplanes; como
também, os documentos comprobatórios do atingimento das metas, serão alvo de auditorias
futuras.
RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se  que  sejam  apresentados  os  documentos  comprobatórios  das  ações
desenvolvidas para o atingimento das metas trimestrais inseridas no Geplanes.

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO  
“Informo que os indicadores estabelecidos por esta Pró-Reitoria, em sua maioria, são

anuais,  devido  a  forma  de  mensuração  dos  mesmos.  Neste  caso,  é  condicionado  ao
encerramento  do  ano  civil  a  consolidação  dos  dados,  inviabilizando  que  sejam  lançados
resultados parciais. Os indicadores os quais havia a possibilidade de estratificação do resultado
final, tiveram suas metas estabelecidas de maneira mensal ou trimestral e as parciais já foram
informadas nas datas previstas, não havendo pendências em relação a esta questão.

Desta forma, reitero que a Pró-Reitoria de Ensino realiza a gestão dos resultados de
suas ações no sistema Geplanes de maneira sistemática, obedecendo-se os prazos definidos e
de acordo com os indicadores Pré-estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI).

Saliento que as lacunas apontadas no relatório de auditoria estão em branco, em função de não
haver indicação de preenchimento antes do prazo final para alcance da meta.”

ANÁLISE DA JUSTIFCATIVA



“Adotar  práticas
socioambientais
responsáveis e disseminar a
cultura da sustentabilidade
para  a  comunidade
acadêmica e sociedade.”
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.

 Conforme o  Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017,   Ação
Global nº 13/2017 – Avaliação dos Resultados da Missão Institucional, aprovado pelo Conselho
Superior do IFAL através da  Resolução nº 41/CS, de 12 de dezembro de 2016 – a ação busca
avaliar  o  cumprimento  das  metas  dos  objetivos  estratégicos  constantes  no  Plano  de
Desenvolvimento Institucional – PDI de forma global, considerando o desempenho dos Campi e
Pró-Reitorias no cumprimento das metas estabelecidas no PDI e a inserção de informações no
Geplanes.

Acata-se  parcialmente  a  manifestação  apresentada  pelo  Gestor.  Verifica-se  através  da
manifestação da Gestão que  os indicadores estabelecidos pela Pró-Reitoria,  em sua maioria,
são anuais. No entanto não ficou demonstrado e devidamente comprovado o atingimento de todas
as metas trimestrais possíveis de serem mensuradas e a inserção dos dados no Geplanes.

Como  o  Geplanes  é  uma  ferramenta  gerencial  que  o  IFAL  utiliza,  também,  para
disponibilizar informações à sociedade, é de fundamental importância que tais informações sejam
fornecidas de forma  clara, precisa, tempestiva, transparente e atualizada para o efetivo controle
social de suas ações – conforme dispõe a Lei de Acesso à Informação.

Alerta-se que o cumprimento de todas as metas globais dos objetivos estratégicos que
ainda não foram cumpridas e a devida e tempestiva inserção dos dados no Geplanes; como
também, os documentos comprobatórios do atingimento das metas, serão alvo de auditorias
futuras.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se que seja devidamente comprovado o atingimento de todas as metas trimestrais
possíveis de serem mensuradas e a inserção dos dados no Geplanes.
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04/2017 Ação  Global
nº  18/2017  –
Avaliação  so-
bre  a  Gestão
de  Tecnologia
da  Informa-
ção   

Pro Reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional – 
PRDI 

CONSTATAÇÃO (016)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados  ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa  “Garantir  que  o
princípio  da

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
“Encaminhamos à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRDI, conforme nos foi
solicitado,  as  manifestações  da  Pró-reitoria  de  Extensão  –  PROEX,  ao  RELATÓRIO
PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA, datado de 10 de novembro de 2017, para que
seja anexado à resposta encaminhada à Auditoria Interna.

1) OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou
arranjos/grupos  sociais  e  culturais,  com  vistas  ao  intercâmbio  de  experiências  e  o



indissociabilidade  do
ensino, pesquisa e extensão
se expresse pela pedagogia
do  diálogo  por  meio  de
práticas  integradas,
incluindo  outros  espaços
formativos,  colaborando
para  o  relacionamento
entre  a  Instituição  e  a
sociedade.”
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades nos
procedimentos  e  ações  no
sentido de manter as metas
atualizadas  –  obedecendo-
se  os  prazos  e  resultados
esperados – de acordo com
os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (017)
Constatam-se campi e  pró-
reitorias  com  indicadores
zerados  ou  sem
informações.  Conforme  o
PDI  o  objetivo  estratégico
visa  “Garantir  as
condições necessárias para
o  domínio  de
conhecimentos, habilidades
e  atitudes exigidos  para  o
bom  desempenho  das
funções profissionais.”
FATO
Não cumprimento de metas
estabelecidas.
CAUSA
Fragilidades  nos
procedimentos  e  ações  no
sentido  de  manter  as  metas
atualizadas  –  obedecendo-se
os  prazos  e  resultados
esperados  –  de  acordo  com

estabelecimento de ações de colaboração.

1.1 O QUE FOI APURADO NO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA
Relatório Auditoria Interna – Item 5.1.1.2

Constatação   “Constatam-se campi e pró-reitorias com indicadores zerados ou sem 
informações. Conforme o PDI o objetivo estratégico “visa ampliar o  

relacionamento do IFAL com atores das áreas social e cultural.”

Fato Não cumprimento de metas estabelecidas

Causa Fragilidades nos procedimentos/ações efetivas no sentido de manter as metas
atualizadas – obedecendo-se os prazos e resultados esperados – de acordo

com os indicadores pré-estabelecidos no PDI.

1.1.1 Indicador: Nível de satisfação dos beneficiados em cada evento/projeto/ação.
 
TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           Não aplicável            Não aplicável                 Não aplicável             70

ALCANÇADO                     -                                     -                                            -

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Conforme consta, o registro foi planejado para ocorrer no 4º trimestre, após recebimento de
todos os relatórios dos programas, projetos e cursos de extensão desenvolvidos em 2017. A
tendência é que somente em janeiro/fevereiro de 2018 se proceda ao registro final, visto que as
extrações  são  manuais,  após  leitura  e  anotação  de  cada  uma  das  mais  de  300  ações
desenvolvidas, cujos relatórios normalmente são entregues nos meses de dezembro do ano em
curso e janeiro do ano seguinte.

1.1.2 Indicador: número de municípios atendidos nas ações de extensão

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           Não aplicável           Não aplicável                 5                                   25

ALCANÇADO               -                                  -                                       0,0

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:



os  indicadores  pré-
estabelecidos no PDI.
CONSTATAÇÃO (018)
Constatou-se durante a ação
ausência  da  Portaria  de
nomeação da  Comissão de
Acompanhamento  da
Implementação  do  PDI  –
conforme  item 6.10.
AVALIAÇÃO  DO  PDI  –
6.10.5.  Ações  “3.  Criar
Comissão  de
Acompanhamento  da
Implementação  do  PDI,
com  o  propósito  de
verificar  continuamente  o
cumprimento  das  metas  e
prazos estipulados.”      
FATO
Não  cumprimento  do
normativo.  Criação  da
Comissão  de
Acompanhamento  da
Implementação  do  PDI
para  verificação  das  metas
e prazos estipulados.
CAUSA
Falha  nos  controles
internos.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se  que  seja
criada  a Comissão  de
Acompanhamento  da
Implementação do PDI para
verificação  das  metas  e
prazos estipulados.

Conforme consta, o registro foi planejado para ocorrer no 3º e 4ªº trimestres, após recebimento
dos relatórios dos programas, projetos e cursos de extensão desenvolvidos em 2017. Como os
Cursos de Extensão possuem fluxo contínuo, acreditamos que alguns pudessem terminar até o
final  do 3º  trimestre,  momento em que os  municípios  onde  ocorreram seriam registrados.
Ocorre  que  é uma variável  não dominada pela  PROEX, dado o fluxo mencionado.  E,  na
execução dos cursos de 2017, nenhum deles apresentou relatório final antes do término do
trimestre  3.  Sendo então  que  a  meta  do  trimestre  não  foi  atingida.  Somente  no  mês  de
novembro (já  então pertencendo ao 4º  trimestre),  foram recebidos os  primeiros relatórios,
cujos  dados então serão registrados todos no 4º trimestre.  A tendência é  que somente  em
janeiro/fevereiro de 2018 se proceda ao registro final, visto que as extrações são manuais, após
leitura  e  anotação  de  cada  uma  das  mais  de  300  ações  desenvolvidas,  cujos  relatórios
normalmente são entregues nos meses de dezembro do ano em curso e janeiro do ano seguinte.

Como a meta não foi atingida pela razão exposta, foi registrado o valor ZERO no 3º trimestre.
Acreditamos, no entanto, que a meta final prevista para o ano de 2017, seja atingida ao se
proceder ao registro dos valores do 4º trimestre.

1.1.3 Indicador:Número de parcerias firmadas no desenvolvimento das ações de extensão

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           Não aplicável            Não aplicável               10
140

ALCANÇADO              -                                    -                                     0,0

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Conforme consta, o registro foi planejado para ocorrer no 3º e 4ªº trimestres, após recebimento
dos relatórios dos programas, projetos e cursos de extensão desenvolvidos em 2017. Como os
Cursos de Extensão possuem fluxo contínuo, acreditamos que alguns pudessem terminar até o
final do 3º trimestre, momento em que as parcerias firmadas seriam registradas. Ocorre que é
uma variável  não dominada pela  PROEX, dado o fluxo mencionado.  E, na  execução dos
cursos  de  2017,  nenhum deles apresentou relatório final  antes do término do trimestre  3.
Sendo então que a meta do trimestre não foi atingida. Somente no mês de novembro (já então
pertencendo ao 4º trimestre), foram recebidos os primeiros relatórios, cujos dados então serão
registrados todos no 4º trimestre. A tendência é que somente em janeiro/fevereiro de 2018 se
proceda ao registro final, visto que as extrações são manuais, após leitura e anotação de cada
uma das mais de 300 ações desenvolvidas, cujos relatórios normalmente são entregues nos
meses de dezembro do ano em curso e janeiro do ano seguinte.

Como a meta não foi atingida pela razão exposta, foi registrado o valor ZERO no 3º trimestre.
Acreditamos, no entanto, que a meta final prevista para o ano de 2017, seja atingida ao se
proceder ao registro dos valores do 4º trimestre.



1.1.4 Indicador:Número de pessoas beneficiadas pelas ações (eventos e projetos) da rede
 TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           Não aplicável           5.000                               5.000
15.000

ALCANÇADO               -                                  0,0                                    0,0

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Conforme  consta,  o  registro  foi  planejado  para  ocorrer  no  2º,  3º  e  4ªº  trimestres,  após
recebimento dos relatórios dos programas, projetos e cursos de extensão desenvolvidos em
2017.  Como  os  Cursos  de  Extensão  possuem  fluxo  contínuo,  acreditamos  que  alguns
pudessem terminar já  a  partir  do segundo trimestre,  o que não ocorreu.  Na execução dos
cursos  de  2017,  nenhum deles apresentou relatório final  antes do término do trimestre  3.
Sendo então que a meta dos trimestre 2 e 3 não foram atingidas. Somente no mês de novembro
(já então pertencendo ao 4º trimestre), foram recebidos os primeiros relatórios, cujos dados
então serão registrados todos no 4º trimestre. A tendência é que somente em janeiro/fevereiro
de  2018  se  proceda  ao  registro  final,  visto  que  as  extrações  são  manuais,  após  leitura  e
anotação de cada uma das mais de 300 ações desenvolvidas, cujos relatórios normalmente são
entregues nos meses de dezembro do ano em curso e janeiro do ano seguinte.

Como as metas parciais não foram atingidas pela razão exposta, foi registrado o valor ZERO
no 2º e 3º trimestres. Acreditamos, no entanto, que a meta final prevista para o ano de 2017,
seja atingida ao se proceder ao registro dos valores do 4º trimestre.

2) OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar a rede de relacionamento com organizações do
setor produtivo, com vistas ao intercâmbio de experiências e o estabelecimento de ações de
colaboração

2.1 O QUE FOI APURADO NO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA

Relatório Auditoria Interna – Item 5.1.1.3

Constatação “Constatam-se campi e pró-reitorias com indicadores zerados ou sem
informações. Conforme o PDI o objetivo estratégico visa “ampliar o 

relacionamento do IFAL com o setor produtivo.”

Fato Não cumprimento de metas estabelecidas

Causa Fragilidades  nos  procedimentos  e  ações  no  sentido  de  manter  as
metas atualizadas – obedecendo-se os prazos e resultados esperados – de 



acordo com os indicadores pré- estabelecidos no PDI.

2.1.1 Indicador: Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor produtivo

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           Não aplicável           10                                   10                                  10

ALCANÇADO                     -                          0,00                              0,00

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Houve equívoco da PROEX no registro das metas do 2º e 3º trimestres. Os valores atingidos
não são iguais a ZERO. Na data de 04/12/2017 o quadro foi corrigido, inserindo o anexo
correspondente no Geplanes.

O quadro corrigido, assim fica registrado:

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           Não aplicável          10                                    10
10

ALCANÇADO               -                                  6                                      7

Mesmo  com  a  devida  correção,  as  metas  do  2º  e  3º  trimestres  não  foram  atingidas.
Acreditamos que o cenário se repita no 4º trimestre. A causa, conforme já identificamos, se
deve a que os campi tem alterado durante o ano de 2017, a estratégia para a oferta de estágio
aos estudantes dos diversos cursos. Ao invés de privilegiar a assinatura de convênios, como foi
verificado nos anos anteriores, os campi, aproveitando a não obrigatoriedade dos convênios
para oferta de estágio (Lei 11.788/2008, artigo 8º) passaram a considerar apenas a assinatura
de Termo de Compromisso, como também tem recorrido cada vez mais à intermediação do
CIEE Nacional, (Lei 11.788/2008, artigo 5º), fatos que não colaboram par o atingimento da
meta.

3) OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar a rede de relacionamento com organizações do
setor  público,  com vistas ao intercâmbio de  experiências e o estabelecimento de ações de
colaboração

3.1 O QUE FOI APURADO NO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA



Relatório Auditoria Interna – Item 5.1.1.4

Constatação “Constatam-se campi e pró-reitorias com indicadores zerados ou sem
informações. Conforme o PDI o objetivo estratégico visa “ampliar o 

relacionamento do IFAL com o setor público.”

Fato Não cumprimento de metas estabelecidas

Causa Fragilidades nos procedimentos/ações efetivas no sentido de manter
as metas  atualizadas  –  conforme  os  indicadores  pré-estabelecidos  no
PDI.

3.1.1 Indicador: Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor público

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           Não aplicável          1                                       1                                   3

ALCANÇADO               -                                0,00                                  0,00

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Houve equívoco da PROEX no registro das metas do 2º e 3º trimestres. Os valores atingidos
não são iguais a ZERO. Na data de 04/12/2017 o quadro foi corrigido, inserindo o anexo
correspondente no Geplanes.

O quadro corrigido, assim fica registrado:

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           Não aplicável           1                                       1                                    3

ALCANÇADO              -                                  4                                        4

Realizada a devida correção, houve atingimento das metas do 2º e 3º trimestres. Cabe ressaltar
que, diferentemente das organizações do setor produtivo,  os órgãos públicos privilegiam a
assinatura de convênios para oferta de estágio, ao invés de somente Termos de Compromisso.
Por isso, o número de convênios com o Setor público não sofreu a influência relatada no caso
anterior, das organizações do setor produtivo.

4)  OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Difundir  e  implementar  ações  para  consecução  dos



objetivos expressos no mapa estratégico, por meio de planos de ação e do aperfeiçoamento dos
instrumentos de monitoramento e avaliação do alcance destes”

4.1 O QUE FOI APURADO NO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA

Relatório Auditoria Interna – Item 5.1.1.9

Constatação “Constatam-se  campi  e  pró-reitorias  com  indicadores
zerados ou sem  informações.  Conforme  o  PDI  o  objetivo
estratégico visa “Implementar as ações decorrentes do mapa
estratégico por meio de planos de ação táticos e operacionais nos
câmpus. Difundir as escolhas  estratégicas  e  aperfeiçoar  os
instrumentos de gestão, monitoramento  e  avaliação,  assegurando
continuidade e efetividade às ações do PDI 2014-2018.”

Fato Não cumprimento de metas estabelecidas

Causa Fragilidadesnosprocedimentos e ações no sentido demanter
as metas atualizadas – obedecendo-se os prazos e resultados 

esperados – de acordo com os indicadores pré- estabelecidos
no PDI.

4.1.1 Indicador:  Número  de  reuniões  de  gestão  para  monitoramento  dos  projetos
estratégicos

 TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                            1                                 2                                       1
1

ALCANÇADO                0,00                           0,00                                  0,00

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Houve equívoco da PROEX no registro das metas do 2º e 3º trimestres. Os valores atingidos
não são iguais a ZERO. Na data de 05/12/2017 o quadro foi corrigido, fica assim registrado:

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           1                                 2                                      1
1



ALCANÇADO               1                                17                                    16
1

Na data  de 16/02/2017 foi  realizada uma reunião com os coordenadores  de extensão dos
campi, donde na pauta constavam os registro do Geplanes. Assim, foi atingida a meta de UMA
REUNIÃO no mês  de  fevereiro,  correspondendo ao  1º  trimestre.  No mês  de  abril  foram
realizadas reuniões individuais com cada equipe de gestão dos 16 campi, momento em que a
PROEX abordou os aspectos de registro no Geplanes em cada um dos campi.

Na data de 02 de junho foi realizada reunião com a equipe da PROEX, na Reitoria, momento
em que se abordou o registro das iniciativas da PROEX e campi no Geplanes, analisando o
resultado das reuniões realizadas com os campi em abril.

Assim, foram realizadas 17 reuniões correspondentes ao 2º trimestre.

Entre  os  meses  de  agosto  e  setembro  foi  repetida  a  metodologia  do  parágrafo  anterior,
computando outras 16 reuniões, então correspondentes ao 3º trimestre.

Na data de 23/10/2017 foi realizada reunião com os coordenadores de extensão dos campi,
tratando das estratégias de seleção das propostas para 2018, momento e que se fez uma análise
da forma de registro das ações no Geplanes, bem como se abordou os procedimentos finais
para registro 2017.
No registro do Geplanes se havia planejado esta reunião para o mês de dezembro, porém foi
notada a necessidade de antecipar  para o mês de outubro. Nesse caso, no 4º trimestre  foi
realizada uma reunião de monitoramento.

4.1.2 Indicador: Proporção de objetivos estratégicos alcançados

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           -                                   -                                      -
100

ALCANÇADO              -                                   -                                       -
-

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Conforme consta, o registro foi planejado para ocorrer no 4º trimestre, após recebimento de
todos os relatórios dos programas, projetos e cursos de extensão desenvolvidos em 2017. Após
o término do ano 2017, será registrada a meta do indicador.



5)  OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Implementar  ações  que  visem  à  disseminação  do
associativismo e do empreendedorismo.

5.1 O QUE FOI APURADO NO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA

Relatório Auditoria Interna – Item 5.1.1.11

Constatação Constatam-se campi e pró-reitorias com indicadores zerados.
Conforme o  PDI  o  objetivo  estratégico visa  “Estimular  a

prática do associativismo, como iniciativa para a superação de
dificuldades e geração de benefícios para os seus associados, e do 

empreendedorismo como fator promotor do
desenvolvimento individual, econômico e social.”

Fato Não cumprimento de metas estabelecidas

Causa Fragilidadesnosprocedimentos e ações no sentido demanter
as metas atualizadas – obedecendo-se os prazos e resultados 

esperados – de acordo com os indicadores pré- estabelecidos
no PDI.

5.1.1 Indicador: Número de empresas juniores em funcionamento

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           -                                  -                                       -
1

ALCANÇADO              -                                   -                                       -

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Conforme consta, o registro foi planejado para ocorrer no 4º trimestre. Até o momento temos
UMA Empresa  Junior  em funcionamento,  SIGMA Engenharia,  no  Campus  Palmeira  dos
Índios. Após o término do ano 2017, será registrada a meta do indicador. Porém, já é certo o
atingimento da meta.

5.1.2 Indicador: Número de ações estimuladoras de associativismo e empreendedorismo

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º



META                           -                                  -                                       3
12

ALCANÇADO               -                                  -                                       0,00
 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Conforme consta, o registro foi planejado para ocorrer no 3º e 4ªº trimestres, após recebimento
dos relatórios dos programas, projetos e cursos de extensão desenvolvidos em 2017. As ações
estimuladoras de associativismo e empreendedorismo, pela série histórica observada nos anos
anteriores, geralmente ocorre através dos cursos de extensão. Como os Cursos de Extensão
possuem fluxo contínuo, acreditamos que alguns pudessem terminar até o final do 3º trimestre,
momento em que a meta seria  registrada.  Ocorre que é uma variável  não dominada pela
PROEX,  dado  o  fluxo  mencionado.  E,  na  execução  dos  cursos  de  2017,  nenhum  deles
apresentou relatório final antes do término do trimestre 3. Sendo então que a meta do trimestre
não foi atingida. Somente no mês de novembro (já então pertencendo ao 4º trimestre), foram
recebidos os primeiros relatórios, cujos dados então serão registrados todos no 4º trimestre. A
tendência é que somente em janeiro/fevereiro de 2018 se proceda ao registro final, visto que as
extrações  são  manuais,  após  leitura  e  anotação  de  cada  uma  das  mais  de  300  ações
desenvolvidas, cujos relatórios normalmente são entregues nos meses de dezembro do ano em
curso e janeiro do ano seguinte.

Como a meta não foi atingida pela razão exposta, foi registrado o valor ZERO no 3º trimestre.
Acreditamos, no entanto, que a meta final prevista para o ano de 2017, seja atingida ao se
proceder ao registro dos valores do 4º trimestre.

6) OBJETIVO ESTRATÉGICO: Instituir práticas e disseminar a cultura da sustentabilidade

6.1 O QUE FOI APURADO NO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA

Relatório Auditoria Interna – Item 5.1.1.15

Constatação Constatam-se campi e pró-reitorias com indicadores zerados.
Conforme o PDI o objetivo estratégico visa “Adotar

práticas socioambientais responsáveis e disseminar a cultura
da sustentabilidade  para  a  comunidade  acadêmica  e
sociedade.”

Fato Não cumprimento de metas estabelecidas

Causa Fragilidadesnosprocedimentos e ações no sentido demanter
as metas atualizadas – obedecendo-se os prazos e resultados 

esperados – de acordo com os indicadores pré- estabelecidos
no PDI.



6.1.1 Indicador: Ações relacionadas às práticas socioambientais adotadas

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           -                                  -                                       -
-

ALCANÇADO              -                                  -                                        -

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Meta não aplicável no Planejamento registrado pela PROEX.

6.1.2 Indicador:Número de ações extensionistas com princípios sustentáveis.

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           Não aplicável           1                                       1
3

ALCANÇADO              -                                  4                                        4

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Conforme consta, o registro foi planejado para ocorrer no 3º e 4ªº trimestres, após recebimento
dos relatórios dos programas, projetos e cursos de extensão desenvolvidos em 2017. Como os
Cursos de Extensão possuem fluxo contínuo, acreditamos que alguns pudessem terminar até o
final do 3º trimestre, momento em que, após a leitura do relatório final, donde constam asdas
atividades desenvolvidas,  seriam registradas aquelas que correspondessem à meta referida.
Ocorre  que  é uma variável  não dominada pela  PROEX, dado o fluxo mencionado.  E,  na
execução dos cursos de 2017, nenhum deles apresentou relatório final antes do término do
trimestre  3.  Sendo então  que  a  meta  do  trimestre  não  foi  atingida.  Somente  no  mês  de
novembro (já  então pertencendo ao 4º  trimestre),  foram recebidos os  primeiros relatórios,
cujos  dados então serão registrados todos no 4º trimestre.  A tendência é  que somente  em
janeiro/fevereiro de 2018 se proceda ao registro final, visto que as extrações são manuais, após
leitura  e  anotação  de  cada  uma  das  mais  de  300  ações  desenvolvidas,  cujos  relatórios
normalmente são entregues nos meses de dezembro do ano em curso e janeiro do ano seguinte.

Como a meta não foi atingida pela razão exposta, foi registrado o valor ZERO no 3º trimestre.
Acreditamos, no entanto, que a meta final prevista para o ano de 2017, seja atingida ao se



proceder ao registro dos valores do 4º trimestre.

6.1.3 Indicador:Número de práticas com responsabilidade socioambiental adotadas pelo
IFAL

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                            -                                 -                                       -
-

ALCANÇADO                -                                -                                        -
-

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Meta não aplicável no Planejamento registrado pela PROEX.

7) OBJETIVO ESTRATÉGICO:Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato
educativo e pedagógico

7.1 O QUE FOI APURADO NO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA

Relatório Auditoria Interna – Item 5.1.1.16

Constatação Constatam-se campi e pró-reitorias com indicadores zerados
ou sem informações.  Conforme  o  PDI  o  objetivo  estratégico
visa “Garantir  que o princípio da indissociabilidade do
ensino, pesquisa e  extensão se expresse  pela  pedagogia  do
diálogo por meio de práticas  integradas,  incluindo  outros
espaços formativos, colaborando para o relacionamento
entre a Instituição e a sociedade.”

Fato Não cumprimento de metas estabelecidas

Causa Fragilidadesnosprocedimentos e ações no sentido demanter
as metas atualizadas – obedecendo-se os prazos e resultados 

esperados – de acordo com os indicadores pré- estabelecidos
no PDI.

7.1.1 Indicador: Percentual de projetos de ENSINO oriundos de ações de EXTENSÃO

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º



META                           -                                  -                                       -
-

ALCANÇADO              -                                  -                                        -
-

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Meta não aplicável no Planejamento registrado pela PROEX.

7.1.2 Indicador:Percentual de projetos de ENSINO oriundos de ações de Pesquisa

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                            -                                 -                                       -
-

ALCANÇADO               -                                  -                                       -
-

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Meta não aplicável no Planejamento registrado pela PROEX.

7.1.3 Indicador:Percentual  de  projetos  de  EXTENSÃO  oriundos  de  projetos  de
PESQUISA.

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                            -                                 -                                       -
5

ALCANÇADO              -                                  -                                        -

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Conforme consta, o registro foi planejado para ocorrer no 4º trimestre, após recebimento de
todos os relatórios dos programas, projetos e cursos de extensão desenvolvidos em 2017. Após
o término do ano 2017, será registrada a meta do indicador.



7.1.4 Indicador:Percentual de projetos de PESQUISA oriundos de ações de EXTENSÃO

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           -                                   -                                       -
-

ALCANÇADO              -                                    -                                       -
-

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Meta não aplicável no Planejamento registrado pela PROEX.

7.1.5 Indicador: Percentual de projetos de PESQUISA oriundos de projetos de ENSINO

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           -                                  -                                       -
-

ALCANÇADO              -                                  -                                        -
-

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Meta não aplicável no Planejamento registrado pela PROEX.

7.1.6 Indicador: Percentual de discentes em projetos/ações de EXTENSÃO

TRIMESTRE                 1º                               2º                                    3º
4º

META                           -                                  -                                       -
3

ALCANÇADO              -                                  -                                        -
 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

Conforme consta, o registro foi planejado para ocorrer no 4º trimestre, após recebimento de



todos os relatórios dos programas, projetos e cursos de extensão desenvolvidos em 2017. Após
o  término  do  ano  2017,  será  registrada  a  meta  do  indicador,  constando  a  totalidade  dos
estudantes envolvidos com extensão, calculando-se o percentual.

ANÁLISE DA JUSTIFCATIVA

 Conforme o  Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017,   Ação
Global nº 13/2017 – Avaliação dos Resultados da Missão Institucional, aprovado pelo Conselho
Superior do IFAL através da  Resolução nº 41/CS, de 12 de dezembro de 2016 – a ação busca
avaliar  o  cumprimento  das  metas  dos  objetivos  estratégicos  constantes  no  Plano  de
Desenvolvimento Institucional – PDI de forma global, considerando o desempenho dos Campi e
Pró-Reitorias no cumprimento das metas estabelecidas no PDI e a inserção de informações no
Geplanes.

Acata-se  parcialmente  a  manifestação  apresentada  pelo  Gestor.  Verifica-se  através  da
manifestação  da  Gestão  que  as  metas  serão,  em grande  parte,  cumpridas  e  atualizadas  no 4º
trimestre. No entanto não ficou demonstrado e devidamente comprovado o atingimento das metas
dos demais  terimestres inseridos no Geplanes.

Como  o  Geplanes  é  uma  ferramenta  gerencial  que  o  IFAL  utiliza,  também,  para
disponibilizar informações à sociedade, é de fundamental importância que tais informações sejam
fornecidas de forma  clara, precisa, tempestiva, transparente e atualizada para o efetivo controle
social de suas ações – conforme dispõe a Lei de Acesso à Informação.

Alerta-se que o cumprimento de todas as metas globais dos objetivos estratégicos que
ainda não foram cumpridas e a devida e tempestiva inserção dos dados no Geplanes; como
também, os documentos comprobatórios do atingimento das metas, serão alvo de auditorias
futuras.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se  que  seja  devidamente  comprovado  o  atingimento  das  metas
terimestrais inseridas no Geplanes.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Informações

xx/2017 Ação  Global
nº  17/2017  –
Sustentabili-
dade Ambien-
tal   

Pro Reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional – 
PRDI 

Avaliação dos Controles Internos
Informação (001)
Entrevista setor auditado/levantamento de informações:

– Existe definição clara da competência do setor e do responsável/autoridade;
– Existe manual de rotinas e fluxogramas do setor;
– Existem (12) doze servidores no setor. Não há bolsistas ou estagiários.
– As normas do setor (Leis, Estatuto, Regimento, Resoluções e outros documentos internos) são de conhecimento 

dos servidores;
– As delegações de autoridade estão acompanhadas de claras definições de responsabilidade;
– O setor não identifica os/as processos/atividades mais críticas;



– Não foram estimadas as probabilidades de ocorrência e/ou impactos dos riscos;
– Não foram tomadas ações para evitar ou reduzir os riscos no setor;
– São utilizados como meios de comunicação pelo setor: palestras, panfletos, campanhas educativas, e-mails;
– A forma de armazenamento dos dados/processos do setor é em pastas arquivos;
– O setor já recebeu auditoria interna ou externa em que apresentou na ocasião sugestão para melhorias na estrutura

física e equipamentos do setor;
– O setor apresentou como dificuldades/desafios – o gerenciamento dos resíduos, falta de medicamentos 

odontológicos, falta de atendente para o setor odontológico e apoio administrativo;
– O setor apresentou como ponto positivo a atuação do pessoal nas atividades.

Informação (002)
Controle interno do setor:

– A estrutura organizacional está definida em instrumento normativo, com definição da autoridade e subordinação e
estas são do conhecimento de todos os envolvidos – normativo 001/2017;

–Existem normas claras definindo as atribuições, competências, responsabilidade e responsabilização – normativo
001/2017;

– Existe adequada segregação de funções dos processos e atividade da competência da unidade;
– Os objetivos pretendidos do setor não foram definidos com clareza,  formalizados e de conhecimento de todos os

envolvidos;
– Não foram identificados os riscos relacionados as atividades desenvolvidas no setor;
–  Não  é  prática  do  setor,  o  diagnóstico  dos  riscos  (de  origem  interna  e  externa)  envolvidos  nos  seus  processos

operacionais, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los;

–  Na  ocorrência  de  fraudes  e  desvios,  é  prática  da  unidade  solicitar  a  instauração  de  sindicância  para  apurar
responsabilidades e exigir eventual ressarcimento;

– Os riscos não são identificados, mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a
gerar informações úteis à tomada de decisão;

– O servidor em gozo de férias não possui substituto designado e treinado para exercer as suas funções – por este motivo
as férias são alternadas no setor;

– Há um manual de rotinas e procedimentos devidamente formalizado que se encontra em fase de divulgação;
– Há fluxograma e/ou mapas de processo que contemplam as atividades do setor;
– Há prática de segregação de funções no desempenho das atividades no setor;
– Todas as etapas relacionadas aos processos de trabalho são conferidas e supervisionadas por outro servidor;
– Existe acompanhamento constante das alterações na legislação pertinentes a atividades desempenhadas;
–  A  informação  relevante  para  o  setor  é  devidamente  identificada,  documentada,  armazenada  e  comunicada

tempestivamente às pessoas adequadas;
– A informação disponível para as unidades internas e pessoas da Instituição é apropriada, tempestiva, atual, precisa e

acessível;
– O fluxo das informações está adequado aos objetivos propostos e as comunicações são tempestivas de modo que não

ocorra o comprometimento das etapas subsequentes;
– A auditoria interna não monitora constantemente o setor médico/odontológico para avaliar sua validade e qualidade ao

longo do tempo;
– O sistema de controle interno (Auditoria Interna e Externa) tem contribuído, através de suas ações, para a melhoria do

desempenho do setor auditado;
– Existem ações de monitoramento e divulgação para o cumprimento de recomendações relativas pela Controladoria



Geral da União – CGU e da Auditoria Interna do IFAL através de plano de providências.
Informação (003)
Aspectos sobre a gestão dos Resíduos Sólidos:

– Há acompanhamento parcial na geração, segregação e acondicionamento dos resíduos sólidos.
– O setor de saúde procede a classificação e respectiva identificação do material produzido pelo setor, de sorte que

promove a segregação de lixo, consoante as regras de identificação para perfuro cortantes e infectantes de acordo com a
legislação vigente.
No entanto não há qualquer acompanhamento no descarte dos resíduos produzidos pelo setor.  e acondicionamento

Informação (004)

Na verificação  in  loco ao  prédio  destinado  ao  Almoxarifado,  observou-se  que  os  materiais  são  armazenados  em um
ambiente resguardado por divisórias com portas e chaves, há ainda, estantes e paletes para que os materiais não sejam
estocados em contato direto com o chão. De acordo com o Coordenador do Almoxarifado do IFAL este espaço é destinado
para os materiais de maior volume, por caixas e lotes grandes. Já os materiais de menor volume e de uso imediato são
armazenados na Reitoria.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Nº da Constatação / Fato / Causa / Recomendações Manifestação  da Gestão / Situa-
ções das Implementações

08/2017 Ação  Global
nº  17/2017  –
Sustentabili-
dade Ambien-
tal   

Pro Reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional – 
PRDI 

Constatação  (001)  Constatou-se  que  os  resíduos  gerados  pelo  setor
médico/odontológico  encontram-se  atualmente  acondicionados  e  armazenados  no
próprio local. Pelas informações fornecidas pela Coordenadora do setor – os resíduos
eram  anteriormente  direcionados  à  secretaria  municipal  de  saúde  para  proceder  a
destinação final –, e que ultimamente a mesma não tem aceitado tais resíduos.
FATO
Durante a visita in loco constatou-se que os resíduos gerados pelo setor encontram-se
acondicionados  e  armazenados  no  próprio  local.  
CAUSA
Ausência de providências para o descarte dos resíduos conforme a legislação vigente.
Constatação (002)  Não há Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde –
PGRSS – de acordo com o art. 20, I da Lei 12.305/2010 – contemplando as fases da sua
geração até o descarte final.
FATO
Durante  a  visita  in  loco  constatou-se  que  não  há  um plano  de  gerenciamento  dos
resíduos gerados pelo setor conforme a legislação vigente.
CAUSA
Ausência  de  providências  da  Instituição  para  desenvolver  e  implantar  um Plano de
Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviço  de  Saúde  –  PGRSS,  conforme  a  legislação
determina.
Constatação  (003)  Não existe  contrato  ou  outro  instrumento  capaz  de  direcionar  o

Não houve Manifestação



descarte dos resíduos sólidos produzidos pelo setor médico/odontológico – conforme a
Lei 12.305/2010.      
FATO
Durante a visita in loco constatou-se que a Instituição não dispõe de meios legais para o
descarte dos resíduos sólidos produzidos pelo setor.
CAUSA
Ausência de providências da Instituição no sentido de providenciar o instrumento legal
para  o  proceder  o  descarte  dos  resíduos  gerados  pelo  setor  médico/odontológico
conforme a legislação vigente.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Informações

08/2017 Ação  Global
nº  17/2017  –
Sustentabili-
dade Ambien-
tal   

Pro Reitoria de 
Desenvolvimento 
Institucional – 
PRDI 

Informação (001) Entrevista setor auditado/levantamento de informações:
– Existe definição clara da competência do setor e do responsável/autoridade;
– Existe manual de rotinas e fluxogramas do setor;
– Existem (12) doze  servidores no setor. Não há bolsistas ou estagiários.
– As normas do setor (Leis, Estatuto, Regimento, Resoluções e outros documentos internos) são de conhecimento 

dos servidores;
– As delegações de autoridade estão acompanhadas de claras definições de responsabilidade;
– O setor não identifica os/as processos/atividades mais críticas;
– Não foram estimadas as probabilidades de ocorrência e/ou impactos dos riscos;
– Não foram tomadas ações para evitar ou reduzir os riscos no setor;
– São utilizados como meios de comunicação pelo setor: palestras, panfletos, campanhas educativas, e-mails;
– A forma de armazenamento dos dados/processos do setor é em pastas arquivos;
– O setor já recebeu auditoria interna ou externa em que apresentou na ocasião sugestão para melhorias na estrutura

física e equipamentos do setor;
– O setor apresentou como dificuldades/desafios – o gerenciamento dos resíduos, falta de medicamentos 

odontológicos, falta de atendente para o setor odontológico e apoio administrativo;
– O setor apresentou como ponto positivo a atuação do pessoal nas atividades.

Informação (002) Controle interno do setor:
– A estrutura organizacional está definida em instrumento normativo, com definição da autoridade e subordinação e

estas são do conhecimento de todos os envolvidos – normativo 001/2017;
–Existem normas claras definindo as atribuições, competências, responsabilidade e responsabilização – normativo

001/2017;
– Existe adequada segregação de funções dos processos e atividade da competência da unidade;
– Os objetivos pretendidos do setor não foram definidos com clareza,  formalizados e de conhecimento de todos os

envolvidos;
– Não foram identificados os riscos relacionados as atividades desenvolvidas no setor;
–  Não  é  prática  do  setor,  o  diagnóstico  dos  riscos  (de  origem  interna  e  externa)  envolvidos  nos  seus  processos

operacionais, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los;

–  Na  ocorrência  de  fraudes  e  desvios,  é  prática  da  unidade  solicitar  a  instauração  de  sindicância  para  apurar
responsabilidades e exigir eventual ressarcimento;



– Os riscos não são identificados, mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a
gerar informações úteis à tomada de decisão;

– O servidor em gozo de férias não possui substituto designado e treinado para exercer as suas funções – por este motivo
as férias são alternadas no setor;

– Há um manual de rotinas e procedimentos devidamente formalizado que se encontra em fase de divulgação;
– Há fluxograma e/ou mapas de processo que contemplam as atividades do setor;
– Há prática de segregação de funções no desempenho das atividades no setor;
– Todas as etapas relacionadas aos processos de trabalho são conferidas e supervisionadas por outro servidor;
– Existe acompanhamento constante das alterações na legislação pertinentes a atividades desempenhadas;
–  A  informação  relevante  para  o  setor  é  devidamente  identificada,  documentada,  armazenada  e  comunicada

tempestivamente às pessoas adequadas;
– A informação disponível para as unidades internas e pessoas da Instituição é apropriada, tempestiva, atual, precisa e

acessível;
– O fluxo das informações está adequado aos objetivos propostos e as comunicações são tempestivas de modo que não

ocorra o comprometimento das etapas subsequentes;
– A auditoria interna não monitora constantemente o setor médico/odontológico para avaliar sua validade e qualidade ao

longo do tempo;
– O sistema de controle interno (Auditoria Interna e Externa) tem contribuído, através de suas ações, para a melhoria do

desempenho do setor auditado;
– Existem ações de monitoramento e divulgação para o cumprimento de recomendações relativas pela Controladoria

Geral da União – CGU e da Auditoria Interna do IFAL através de plano de providências.
Informação (003) Aspectos sobre a gestão dos Resíduos Sólidos:
Há acompanhamento parcial na geração, segregação e acondicionamento dos resíduos sólidos.
O setor de saúde procede a classificação e respectiva identificação do material produzido pelo setor, de sorte que promove a
segregação de lixo, consoante as regras de identificação para perfuro cortantes e infectantes de acordo com a legislação
vigente.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Informações

011/2017 Ação  Global
nº  07/2017  –
Gestão  Admi-
nistrativa  –
Processos  de
Dispensa,  Li-
citação  e  Ine-
xigibilidade

PROAD PROCESSOS ANALISADOS:

Empresa
contratada

Número
do

Process
o

Modalidade Licitação Objeto do Contrato Valor
global
atual

Companhia
de

Saneamento
de Alagoas
– CASAL

23041.0
00242/2
014-26

Inexigibilidade de
Licitação n° 01/2014

Contratação de
Empresa

Concessionária para
Abastecimento de
água e coleta de

esgoto para o IFAL –
Reitoria.

R$
100.000,

00

Fundação
Educacional

23041.0
14886/2

Inexigibilidade de
Licitação nº 25/2017

Serviços educacionais
da contratada para

R$
33.492,4



Jayme de
Altavila –

FEJAL

017-44 ministrar curso de
Pós-Graduação,

Mestrado em Análise
de Sistemas

Ambientais, destinado
a capacitação do

servidor Adalberto da
Silva Santos.

8

MEYER
COMÉRCI

OS E
SERVIÇOS

LTDA.

23041.0
13502/2
017-76

Dispensa de Licitação
nº 02/2017

Locação de
impressoras com
cópias coloridas e
monocromáticas.

R$
337.500,

00

MEYER
COMÉRCI

OS E
SERVIÇOS

LTDA.

23041.0
35039/2
017-13

Dispensa de Licitação
nº 05/2017

Locação de
impressoras com
cópias coloridas e
monocromáticas.

R$
337.500,

00

Companhia
Energética
de Alagoas

– CEAL

23041.0
02100/2
015-84

Dispensa de Licitação
nº 03/2015  

Contratação de
Empresa

Concessionária para
fornecimento de

Energia Elétrica para
os dois pavimentos de

prédio para o
funcionamento do

Anexo II da Reitoria
do IFAL.

R$
198.000,

00

PLUGNET
COMÉRCI

O E
REPRESEN

TAÇÕES
LTDA.

23041.0
33764/2
016-76
(execuç

ão
contratu

al)
23115.0
06710/2
016-27

(licitatór
io)

Adesão nº 05/2016-
IFAL ao Pregão nº
51/2016-FUFMA

Aquisição de
equipamentos de

projeção de
multimídia para o

IFAL.

R$
204.240,

00

Voetur
Turismo e

Representaç
ões LTDA

23041.0
21741/2
017-08

Pregão Eletrônico nº
01/2017 – MPDG

Serviços de
agenciamento de
viagens para voos

regulares
internacionais e
domésticos não
atendidos pelas

companhias aéreas
credenciada,

R$
579.189,

06



destinados aos órgãos
e entidades da
Administração

Pública Federal.
PROCESSO 02:
Processo: 23041.000242/2014-26
Pregão: Dispensa de Licitação nº 02/2017
Valor:  R$ 100.000,00
Contratado: Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL
Data de Publicação:
Vigência:
Objeto: Contratação de Empresa Concessionária para Abastecimento de água e coleta de esgoto para o IFAL – Reitoria. 
INFORMAÇÃO (001)
Ao analisar o processo não se evidenciou fragilidades.
PROCESSO 05:
Processo:  23041.033764/20016-76
Pregão: Pregão Eletrônico nº 51/2016 UFMA
Valor:  R$  204.240,00 -  Adesão à  Ata de Registro de Preços
Contratado: PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Data de Publicação: 24/08/2017
Vigência: 16/09/2016 a 16/09/2017
Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico SRP nº 51/2016 da Universidade Federal do Maranhão –
UFMA, aquisição de equipamentos de projeção multimídia (Projetor básico tipo 1)
INFORMAÇÃO (002)
Da análise do processo não se evidenciou fragilidades, uma vez que constam os documentos exigidos em conformidade
com legislação vigente.
PROCESSO 06:
Processo: 23041.014886/2017-44
Inexigibilidade nº 25/2017
Valor:  R$ 33.492,48
Contratado: Fundação Educacional Jayme de Altavilla – FEJAL.
Data de Publicação: 10/07/2017
Vigência: 07/07/2017 a 07/07/2019 – 24 meses.
Objeto: Contratação de serviços educacionais para ministrar curso de pós-graduação, stricto sensu, Mestrado em Análise de
Sistemas Ambientais, nível Mestrado Profissional, na modalidade presencial destinado à capacitação do servidor Adalberto
da Silva Santos.
INFORMAÇÃO (003)
Da análise do processo não se evidenciou fragilidades, uma vez que constam os documentos exigidos em conformidade
com a legislação vigente.
PROCESSO 07:
Processo: 23041.002100/2015-84
Dispensa PROCESSO 06: 03/2015
Valor:  anual de R$ 198.000,00 estimado
Contratado: Companhia Energética de Alagoas - CEAL
Data de Publicação: 09/03/2015



Vigência: 05/05/2015 a 05/05/2020, podendo ser prorrogado por 30 anos.
Objeto: Contratação de empresa concessionária para fornecimento de energia elétrica para os dois pavimentos de prédio
para funcionamento do Anexo II da Reitoria do IFAL.
INFORMAÇÃO (004)
Ao analisar o processo não se evidenciou fragilidades.

Nº do
Relatório

Ação do
PAINT/2017

Setor Res-
ponsável pela Im-

plementação

Nº da Constatação / Fato / Causa / Recomendações

011/2017 Ação  Global
nº  07/2017  –
Gestão  Admi-
nistrativa  –
Processos  de
Dispensa,  Li-
citação  e  Ine-
xigibilidade

PROAD PROCESSO 01:
Processo: 23041.021741/2017-08
Pregão: Pregão Eletrônico nº 01/2017 – MPDG
Valor: R$   579.189,06
Contratado: Voetur Turismo e Representações LTDA
Data de Publicação: 24/08/2017
Vigência: 23/08/2017 a 23/08/2018
Objeto: Serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas
credenciada, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
CONSTATAÇÃO (001)
Ausência de formalização de documentos no processo.
FATO
Trata-se do  Pregão Eletrônico nº 01/2017 – MPDG, objetivando o Registro de Preço para contratação de serviço de agenciamento de viagens
por intermédio da Central de Compras, do Mistério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – SEGES/MP, denominado Órgão Gerenciador.
O IFAL é órgão participante, o qual participa dos procedimentos iniciais do  Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços.
Na  análise  deste  Pregão,  verificamos  à  ausência  da  formalização  no  processo:  da  estimativa  de  consumo;  cronograma  de  contratação  e
respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico; inclusão do registro de preços; concordância com o objeto a ser licitado,
conforme o art. 6° do Decreto n ° 7.892, de 23 de janeiro de 2013:
O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento
ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo,  local de entrega e,  quando couber,  cronograma de contratação e respectivas
especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei n  º   8.666, de 21 de junho de 1993  , e da Lei n  º   10.520, de 17 de  
julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:
I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua  concordância com o objeto a ser
licitado, antes da realização do procedimento licitatório. (Grifamos).
A AGU, manifestou entendimento no que se refere ao art. 6° do  Decreto n° 7.892/2013, conforme Parecer n° 009/2017/CJU/CGU/AGU:
VI – PROCEDIMENTOS . IRP – O órgão (denominado “órgão gerenciados”) que instaura o procedimento licitatório deve publicar os itens a
serem licitados no módulo SIASG do Comprasnet ( art. 4° do Decreto n° 7.892/2013). Em caso de acusar interessados, antes de elaborar o
Edital, deverá previamente adotar os procedimentos previstos nos incisos II e III do § 4° do art. 4° do mencionado ato normativo. Qualquer
outro órgão que pretenda participar do registro de preços deverá encaminhar o seu planejamento da contratação, bem como o seu Termo de
Referência,  conforme dispõe o art. 6° do  Decreto n° 7.892/2013, a fim de consolidar as demandas em único Termo de Referência que será
anexo da minuta de Edital de Licitação.
CAUSA
Inobservância da legislação aplicável à contratação pelo Sistema de Registro de Preço.

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

MEMORANDO  ELETRÔNICO  Nº  143/2017  -  PROAD-DSUP  (11.01.05.05)  
(Identificador: 201769029)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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 Maceió-AL, 26 de Dezembro de 2017.
Resposta da Coordenação de Licitações a respeito do Memorando Eletrônico nº 118/2017 encaminhado a esta Diretoria.
Quanto ao processo 23041.021741/2017-08, que tratou da contratação de serviços de agenciamento de viagens, informamos que
esta contratação foi realizada mediante participação em pregão do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, e, por
esta razão, fica inviável qualquer análise das contestações sem o processo em mãos, pois não conseguimos sequer saber qual o
número da IRP de que tratou o pregão.
Entretanto,  salientamos, sem a devida vista do processo, que para a contratação ter sido realizada, necessariamente houve o
encaminhamento ao Gerenciador (Ministério) da estimativa de consumo, local de entrega e demais especificações, bem como a
concordância do gerenciador, caso contrário seria impossível a contratação.
O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o
encaminhamento ao órgão gerenciador de  sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de
contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei n º 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da Lei n º 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo
ainda:
I - garantir que os atos relativos a sua  inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade
competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o
objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório. (Grifamos).
De toda forma, informamos também que a estimativa de consumo e a aprovação da autoridade competente, salvo engano, é
providenciada pelo Departamento de Compras, o qual pode responder melhor as questões levantadas pela Auditoria.
Quanto aos demais processos, nada se refere à Coordenação de Licitações.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se apensar ao processo os documentos conforme  reza o art. 6° do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
CONSTATAÇÃO (002)
Ausência de justificativa da necessidade da contratação.
FATO
Da análise do processo, constatou-se a ausência da justificativa da necessidade da contratação pela autoridade competente do
IFAL, conforme art. 30, I, do Decreto 5.450/05.
Art.30.O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:
I-justificativa da contratação;
CAUSA
Inobservância da legislação aplicável à contratação por meio do pregão eletrônico.
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se anexar ao processo a justificativa da contratação, conforme orienta o  art. 30, I, do Decreto 5.450/05.
PROCESSO 03:
Processo: 23041.013502/2017-76
Dispensa de Licitação nº 02/2017
Valor:  R$ 337.500,00
Contratado: MEYER COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA.
Data de Publicação: 18/04/2017
Vigência: 180 dias (12/04/2017 a 09/10/2017)
Objeto: Locação de impressoras com cópias coloridas e monocromáticas.
ROCESSO 04:
Processo: 23041.035039/2017-13
Dispensa de Licitação nº 05/2017



Valor:  R$ 337.500,00
Contratado: MEYER COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA.
Data de Publicação: 13/10/2017
Vigência: 180 dias.
Objeto: Locação de impressoras com cópias coloridas e monocromáticas.
CONSTATAÇÃO (003)
Ausência de formalização no processo da apuração da situação emergencial.
FATO
Ao  analisar  o  processo  n°  23041.013502/2017-76  (Dispensa  de  Licitação)  e  o  processo  n°  23041.035039/2017-13
(Dispensa de Licitação), não localizamos a apuração referente a situação emergencial, conforme Orientação Normativa da
AGU n° 11, de 1° de abril de 2009:
A CONTRATAÇÃO DIRETA COM FUNDAMENTO NO INC. IV DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666, DE 1993, EXIGE
QUE,  CONCOMITANTEMENTE,  SEJA APURADO  SE A SITUAÇÃO  EMERGENCIAL FOI  GERADA POR
FALTA DE PLANEJAMENTO, DESÍDIA OU MÁ GESTÃO, HIPÓTESE QUE, QUEM LHE DEU CAUSA SERÁ
RESPONSABILIZADO NA FORMA DA LEI.
CAUSA
Fragilidade das ações de planejamento.
MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO
Não houve
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se anexar ao processo a apuração referente a contratação por meio de dispensa  por situação emergencial,
conforme Orientação Normativa da AGU n° 11, de 1° de abril de 2009.
CONSTATAÇÃO (004)
Empresa com duas contratações emergenciais seguidas.
FATO
Da análise  dos  processos  de  Dispensa  de  Licitação  n°  23041.013502/2017-76  e  23041.035039/2017-13,  ambos  para
contratação da mesma empresa  (Meyer Comércio e Serviços Ltda., a qual contrata com o IFAL desde 2012, conforme
processo n°  23041.004602/2011-16,  Pregão  n°  92/2011,  com início  do contrato em 09/01/2012 e  com mesmo objeto
contratual que é a  Locação de impressoras com cópias coloridas e monocromáticas), verificamos que estas contratações
foram  fundamentada  no  art.  24,  inciso  IV  da  Lei  n°  8.666/1993,  em  caráter  emergencial,  situação  que   constitui
prorrogação contratual, vedada pelo supracitado artigo, conforme entendimento do TCU, por meio do Acórdão nº 154/2017,
item 1.7.1.1. e 1.7.1.2 – Plenário:
1.7.1.1. o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 dispõe que os contratos formalizados mediante dispensa de licitação por situação
emergencial devem ter sua duração limitada a 180 dias e que a formalização de novo contrato nos mesmos termos do primeiro
constitui prorrogação do primeiro, vedada pelo aludido dispositivo;
1.7.1.2o atraso  em procedimentos  licitatórios  decorrentes  da  demora  no  agir  não caracteriza  situação emergencial  que
justifique a contratação mediante dispensa de licitação com amparo no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993;
CAUSA
Fragilidade das ações de planejamento.
MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO
Não houve
RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se  abster-se de contratar mediante dispensa de licitação por situação emergencial novo contrato com os mesmo
termo do primeiro, conforme orientação do TCU por meio do Acórdão nº 154/2017, item 1.7.1.1. e 1.7.1.2 – Plenário.



Esta Auditoria Interna solicitou à PROAD, através do Memo nº 118/2017-REIT-AUDINT, de 21/12/2017,  manifestação da gestão
acerca de cada constatação apontada no Relatório Preliminar nº 11/2017 Gestão Administrativa – Processo de Licitação, dispensa
e  Inexigibilidade.  Tal  manifestação  deveriam  ser  encaminhadas  a  esta  Auditoria  Interna  até  27/12/2017.  Como não  houve
manifestação, o Relatório foi finalizado e encaminhado à PROAD através do memo nº 121/2017-REIT-AUDINT em 28/12/2017.
Após a finalização e encaminhamento do Relatório nº 05/2017 Gestão Administrativa - Patrimônio e Almoxarifado, a PROAD
encaminhou Memo nº 1/2018-REIT-PROAD em  09//01/2018 solicitando mais uma prorrogação de prazo para manifestação
sobre  as  Ações  sugerindo  até  o  dia  16/01/2018.  Ao  tempo  que  esta  AUDINT confirmou  prorrogação  informando  que  as
manifestações constarão no plano de providência do exercício de 2018.



11 –  DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR E OUTROS
ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA ENTIDADE

No ano de 2017, foram emanadas pelo Conselho Superior e publicadas as Resoluções
abaixo relacionadas:

Resolução nº 01-CS-2017-Aprova o quantitativo para viagens internacionais para 2017.pdf—
por Lemberg Cristina— última modificação 21/03/2017 14h45

Resolução nº 02-CS-2017-Aprova o Relatório Anual de Gestão do IFAL-Exercício 2016.pdf
—por Lemberg Cristina— última modificação 30/03/2017 16h44

Relatório de Gestão-2017-exercicio 2016.pdf—por  Lemberg Cristina— última modificação
30/03/2017 16h46

Relatório  de  Gestão-Anexo.pdf—por  Lemberg  Cristina— última  modificação  30/03/2017
16h46

Resolução nº 03-CS-2017-Aprova a alteração do artigo 42, da Resolução nº 32-CS, de 8-10-
2014.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 10/04/2017 16h59

NORMAS DE ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO IFAL-Com alteração do artigo 42, conf.
Res. nº 03-CS-17.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 31/03/2017 12h40

Resolução nº 04-CS-2017-Homologa as Resoluções nºs 01-CS-2017 e 03-CS-2017, emitidas
ad referendum.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 12/04/2017 15h44

Res Nº 05-CS-2017-Autoriza a  mudança de regime de  trabalho de DE para  40 horas  de
JESIMIEL PINHEIRO .pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 19/06/2017 17h00

Resolução nº 06-CS-2017-Dispõe sobre propriedade e gestão de direitos sobre Propriedade
Intelectual.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 23/06/2017 11h19

Resolução nº 06-CS-2017-Anexos I  e II.pdf—por  Lemberg Cristina— última modificação
23/06/2017 12h53

Resolução nº 07-CS-2017-Disciplina o processo de afastamento de TAE's para pós graduação
stricto sensu.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 23/06/2017 11h19

Resolução  nº  8-2017-CS-Ratifica  a  aprovação  do  Relatório  Anual  de  Gestão-2016  da
FUNDEPES.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 09/08/2017 11h27

Res  Nº  09-CS-2017-Regulamenta  a  concessão  de  afastamento  de  docentes  para  pós-
graudação strictu sensu.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 18/08/2017 10h02

Res Nº 10-CS-2017-Aprova as alterações na Estrutura Administrativa do IFAL-Organograma
Campus Maceió.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 23/08/2017 14h28

Res Nº 11-CS-2017- Homologa a Resolução nº 10-CS-2017.pdf—por  Lemberg Cristina—
última modificação 16/10/2017 15h25

Res Nº 12-CS-2017- Homologa a Resolução nº 08-CS-2017.pdf—por  Lemberg Cristina—
última modificação 16/10/2017 15h25

Res Nº 13-CS-2017-Estabelece procedimentos para alteração de Regime de Trabalho para
Docentes  EBTT  do  IFAL.pdf—por  Lemberg  Cristina—  última  modificação  23/10/2017
11h15
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https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-09-cs-2017-regulamenta-a-concessao-de-afastamento-de-docentes-para-pos-graudacao-strictu-sensu.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-8-2017-cs-ratifica-a-aprovacao-do-relatorio-anual-de-gestao-2016-da-fundepes.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-8-2017-cs-ratifica-a-aprovacao-do-relatorio-anual-de-gestao-2016-da-fundepes.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-07-cs-2017-disciplina-o-processo-de-afastamento-de-taes-para-pos-graduacao-stricto-sensu.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-07-cs-2017-disciplina-o-processo-de-afastamento-de-taes-para-pos-graduacao-stricto-sensu.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-06-cs-2017-anexos-i-e-ii.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-06-cs-2017-dispoe-sobre-propriedade-e-gestao-de-direitos-sobre-propriedade-intelectual.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-06-cs-2017-dispoe-sobre-propriedade-e-gestao-de-direitos-sobre-propriedade-intelectual.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-05-cs-2017-autoriza-a-mudanca-de-regime-de-trabalho-de-de-para-40-horas-de-jesimiel-pinheiro.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-05-cs-2017-autoriza-a-mudanca-de-regime-de-trabalho-de-de-para-40-horas-de-jesimiel-pinheiro.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-04-cs-2017-homologa-as-resolucoes-nos-01-cs-2017-e-03-cs-2017-emitidas-ad-referendum.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-04-cs-2017-homologa-as-resolucoes-nos-01-cs-2017-e-03-cs-2017-emitidas-ad-referendum.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/normas-de-organizacao-didatica-do-ifal-com-alteracao-do-artigo-42-conf-res-no-03-cs-17.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/normas-de-organizacao-didatica-do-ifal-com-alteracao-do-artigo-42-conf-res-no-03-cs-17.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-03-cs-2017-aprova-a-alteracao-do-artigo-42-da-resolucao-no-32-cs-de-8-10-2014.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-03-cs-2017-aprova-a-alteracao-do-artigo-42-da-resolucao-no-32-cs-de-8-10-2014.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/relatorio-de-gestao-anexo.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/relatorio-de-gestao-2017-exercicio-2016.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-02-cs-2017-aprova-o-relatorio-anual-de-gestao-do-ifal-exercicio-2016.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-01-cs-2017-aprova-o-quantitativo-para-viagens-internacionais-para-2017.pdf/view


Res Nº 14-CS-2017-Aprova o Regulamento para participação em Atividades Esporádicas de
docentes com DE.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 19/10/2017 09h28

Res Nº 014-CS-2017-Aprova o Regulamento para Participação em Atividades Esporádicas de
Docentes-DE.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 19/10/2017 09h32

Res Nº 016-CS-2017-Aprova a atualização da Política de Assistência Estudantil do IFAL.pdf
—por Lemberg Cristina— última modificação 20/12/2017 08h14

POLÍTICA  DE  ASSISTÊNCIA  ESTUDANTIL.pdf—por  Lemberg  Cristina—  última
modificação 20/12/2017 08h23

Res Nº 017-CS-2017-Aprova o Regulamento sobre a utilização do Nome Social no âmbito do
IFAL.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 20/12/2017 08h14

Res Nº 018-CS-2017-Aprova o Plano de Anual de Auditoria Interna-PAAINT-2018.pdf—por
Lemberg Cristina— última modificação 20/12/2017 08h14

1 - PAINT IFAL 2018.odt—por Lemberg Cristina— última modificação 20/12/2017 08h15

2 - PAINT 2018 Anexo I.odt—por Lemberg Cristina— última modificação 20/12/2017 08h15

3 - ANEXO III.odt—por Lemberg Cristina— última modificação 20/12/2017 08h15

4  -  COMPLEMENTO  ANEXO  III.odt—por  Lemberg  Cristina—  última  modificação
20/12/2017 08h15

5  -  MATRIZ  DE  RISCO  -  Anexo  II.odt—por  Lemberg  Cristina—  última  modificação
20/12/2017 08h15

Resolução nº  19-CS-2017-Aproca  alteração na estrutura administrativa do IFAL -Campus
Maceió.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 28/12/2017 17h29

Resolução  nº  20-CS-2017-Aprova  alteração  na  estrutura  administrativa  do  IFAL-
C.Av.Benedito Bentes.pdf—por Lemberg Cristina— última modificação 28/12/2017 17h29

12  –  DESCRIÇÃO  DOS  BENEFÍCIOS  DECORRENTES  DA  ATUAÇÃO  DA
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO

Em 2017, realizamos um trabalho no sentido de integração entre os diversos setores da
Instituição  para  definir  o  planejamento  das  ações  da  AUDINT.  Essa  ação  resultou  numa
aproximação junto às áreas estratégicas e operacionais  da Instituição – contribuindo mais
efetivamente no papel de assessoramento, viabilizando a otimização dos controles internos e
o fortalecimento da gestão. As ações de auditoria têm agregado valor à gestão através da
demonstração das fragilidades dos controles internos e na busca conjunta de soluções. Pois, a
Auditoria Interna deve ser lembrada como uma atividade de assessoramento à Gestão,  de
caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da
entidade, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e
disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno.

Os trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna no exercício de 2017 objetivaram,
ainda, a adequação da gestão de riscos operacionais, dos controles internos administrativos e
do processo de governança corporativa – em implantação na Instituição –  no sentido de que
tais  processos  funcionem  de  acordo  com  o  planejado,  fortalecendo  a  economicidade,
eficiência, eficácia, efetividade e equidade do desempenho organizacional.
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https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-19-cs-2017-aproca-alteracao-na-estrutura-administrativa-do-ifal-campus-maceio.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/resolucao-no-19-cs-2017-aproca-alteracao-na-estrutura-administrativa-do-ifal-campus-maceio.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/5-matriz-de-risco-anexo-ii.odt/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/4-complemento-anexo-iii.odt/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/3-anexo-iii.odt/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/2-paint-2018-anexo-i.odt/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/1-paint-ifal-2018.odt/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-018-cs-2017-aprova-o-plano-de-anual-de-auditoria-interna-paaint-2018.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-017-cs-2017-aprova-o-regulamento-sobre-a-utilizacao-do-nome-social-no-ambito-do-ifal.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-017-cs-2017-aprova-o-regulamento-sobre-a-utilizacao-do-nome-social-no-ambito-do-ifal.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/politica-de-assistencia-estudantil.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-016-cs-2017-aprova-a-atualizacao-da-politica-de-assistencia-estudantil-do-ifal.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-014-cs-2017-aprova-o-regulamento-para-participacao-em-atividades-esporadicas-de-docentes-de.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-014-cs-2017-aprova-o-regulamento-para-participacao-em-atividades-esporadicas-de-docentes-de.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/author/lemberg.cristina
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-14-cs-2017-aprova-o-regulamento-para-participacao-em-atividades-esporadicas-de-docentes-com-de.pdf/view
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/conselho-superior/resolucoes/2017/res-no-14-cs-2017-aprova-o-regulamento-para-participacao-em-atividades-esporadicas-de-docentes-com-de.pdf/view


As  ações  realizadas  pela  AUDINT durante  o  exercício  de  2017  contribuíram  no
sentido de identificar falhas em setores prioritários da Instituição como: Patrimônio, Obras,
Finalística,  Avaliação  Institucional,  dentre  outros.  Para  minimizar  tais  falhas,  diversas
reuniões foram feitas entre a AUDINT e os diversos setores da Instituição.

Entre  os  principais  benefícios  alcançados  com  o  trabalho  da  auditoria  interna
destacamos: a) Monitoramento, avaliação e atualização de dados no GEPLANES das metas
do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, contribuindo assim para a transparência
pública; b) Acompanhamento e atualização das demandas do órgão de controle interno no
sistema Monitor; c) Participação na criação do Comitê de Sustentabilidade da Instituição.

13 –  CONCLUSÃO

As atividades da unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Alagoas foram
definidas com o compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas da instituição,
considerando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a administração pública.

Apesar dos afastamentos para tratamento de saúde e para capacitação de servidores em
programas  de  mestrado,  as  atividades  foram realizadas  dentro  dos  padrões  propostos  no
PAINT em que a equipe procurou dar sequência às atividades previstas, readequando o fluxo
dos trabalhos  a  nova realidade – o que  não chegou a  comprometer  significativamente  as
ações.

Em virtude da crescente demanda advinda dos órgãos de controle interno – CGU, e
externo  –  TCU  existe  a  necessidade  cada  vez  maior  da  capacitação  dos  servidores  da
Auditoria Interna, pois há a necessidade de constante atualização para o desenvolvimento de
suas atividades.

Apesar de alguns setores do órgão terem melhorado consideravelmente, citando como
exemplo contratos, orçamento e finanças, contabilidade e patrimônio, ainda existem falhas
quanto a disponibilização de informações e/ou tempestividade por parte de alguns setores
para com as demandas desta AUDINT o que pode em alguns casos vir a comprometer de
forma relevante a execução de ações do PAINT.

A  Auditoria  Interna  envidou  esforços  para  tentar  cumprir  integralmente  o
planejamento  proposto,  demostrando  aos  gestores  a  necessidade  de  implementação  e  de
aperfeiçoamento dos controles institucionais.

É o relatório,

Maceió 05 de março de 2018.



13. PARECER DE COLEGIADO



14. RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO

As atividades  de  correição  do Instituto  são  registradas  no  Sistema CGU-PAD,  de
acordo com os Relatórios anuais de Correição, em que constam os resultados dos processos e
o detalhamento dos processos ainda em andamento, conforme quadro a seguir no tocante aos
anos de 2016 a 2018:

PROCESSOS DISCIPLINARES E DE SINDICÂNCIA DE 2016 A 2018

Sindicâncias:

PROCESSO/
NOME DOS SERVIDORES

ENVOLVIDOS

MOTIVO INSTAURAÇÃO ESTADO

Proc.23041.003263/2016-65

Claudivan Costa de Lima

Impossibilidade de 
assumir disciplina 

01/04/2016 Em andamento

Proc.23041.012303/2016-60

Cristiane Wanderlei Peixoto
Maria Luiza Jaborandy Maia Dias
Maria Rosineide C. Bittencourt

Sobreposição
indevida entre

frequência regular e
a jornada de

trabalho de serviços
relacionados

27/03/2017 Arquivamento
do processo,

com fundamento
no art. 145,I, da

lei 8.112/90

Proc. 23041.007917/2015-49

Antônio Iatanilton Damasceno de 
França
Danielle Braga Tavares
Ricardo de Albuquerque Aguiar

Denúncia enviada pelo 
Sistema de Informação

ao cidadão

      09/10/2015  Sindicância
concluída com

Arquivamento do
processo.

 PADS:

PROCESSO/
NOME DOS SERVIDORES

PROCESSADOS

MOTIVO INSTAURAÇÃO ESTADO

Proc.23041.001889/2010-41

Beroaldo  Corrêa de Oliveira

Contas referente a
suprimento de

fundos 

11/10/2016 Em fase
conclusiva

com o
indiciamento

para devolução
dos valores em
novo processo,
uma vez que já
foi devolvido
uma parte dos
valores pelo

servidor.



Proc. 23041.011499/2015-94

Genilton Lopes dos Santos

Solicita
informações sobre

possível uso
indevido de veículo

oficial

10/09/2015 Concluído com
punição de

Suspenção de
90 dias do
servidor.

Proc. 23041.013832/2015-08

Antônio Balbino Neto 

Uso de documentos
falsos em concurso

público

23/09/2015 Concluído com
pena de

Demissão do
servidor.

Proc. 23041.030663/2016-43

Alexandre Correia da Silva

Suposta fraude na
assinatura

10/10/2016 Concluso para
decisão do Reitor

com recomendação
para punição de

Advertência.

Proc.23041.012407/2013-21

Murilo de Melo Lessa
Valdir Ferreira
José Carlos Pessoa de Melo 
Tânia Eliane Medeiros Holi 
Jose Assis Santos
Edel Alexandre Silva Pontes
Silvio Leonardo Nunes de Oliveira
Afrânio Jorge Barbosa Santos
Maria Luzenita Wagner Mallmann

Acumulação
indevida

04/12/14 Em andamento

Proc. 23041.009178/2014-49

Welligton Manuel Santos da Silva
Elizabeth Bezerra Patriota
Gabriel Magalhães Beltrão
Sebastião Hugo Brandão Lima
Wilson Ceciliano da Silva

Conflitos no
Compus Satuba

16/07/2015 Concluído com
punição de 
Suspenção de 
90 dias para 
Elizabeth 
Bezerra 
Patriota,
Gabriel 
Magalhães 
Beltrão,
Sebastião 
Hugo Brandão 
Lima,
Wilson 
Ceciliano da 
Silva

Proc. 23041.004296/2017-11
Marcelo Souza Oliveira

Abono do trabalho e
faltas injustificáveis

27/03/2017 Em
andamento.

 Proc. 23041.006938/2013-85

Osineide Cavalcante de Farias
Gregor Gama de Carvalho
Daniela Ribeiro de B. Jobim
Jeane Maria de Melo
 Maurício dos Santos Correia

Devolução de
valores decorrente

de projetos

02/02/2018 Em
andamento.



 Antonio Albuquerque de Souza
 Valmir Pimentel Amaral
 Francisco de Assis Verçosa 
Amorim



15. DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE

Declaração de integridade e completude das informações sobre contratos e convênios
nos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal 



Declaração de integridade e completude dos registro no Sistema e-Pessoal



Declaração de cumprimento das disposições  da Lei  8.730/1993 quanto à entrega das
declarações de bens e rendas



Declaração  de  integridade  dos  registros  das  informações  no  Sistema  Integrado  de
Planejamento e Orçamento



Declaração  sobre  a  conformidade  contábil  dos  atos  e  fatos  da  gestão  orçamentária,
financeira e patrimonial



Declaração do contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI
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