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1 JUSTIFICATIVA 
   

  Este estudo surge como complemento indispensável da Resolução nº 22/CS, 

de 20 de julho de 2015, que aprova a regulamentação do processo de flexibilização 

da jornada de trabalho dos(as) servidores(as) técnico(a)-administrativos(as) em 

educação do Instituto Federal de Alagoas, como consta nos arts. 11 e 12 da mesma 

  

art. 11 No Instituto Federal de Alagoas, cabe à Comissão Interna de 
Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos 
em Educação – CIS, a responsabilidade pela avaliação e 
acompanhamento da flexibilização da jornada de trabalho prevista 
nesta resolução (...) 
  
art. 12 Caberá à CIS, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, contados da aprovação desta resolução, apresentar, à 
Diretoria de Gestão de Pessoas, estudo consoante com as 
disposições do artigo 5º, desta resolução, contendo os seguintes 
elementos: 
a) Exposição de Motivos justificando a flexibilização da jornada de 
trabalho 
b) Relatório contendo resumo das atividades realizadas, identificação 
do público-alvo atendido, natureza do serviço prestado e horário de 
atendimento em cada ambiente organizacional. 
 

  

A fim de atender ao que consta na Resolução e buscando sempre o 

aprimoramento dos serviços prestados, resguardando todos(as) os(as) seus(suas) 

usuários(as), tal qual definição prevista na Lei nº 11.091/2005, art. 5º “VII - usuários: 

pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino 

que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados.”, o 

Conselho Superior (CS) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Alagoas (IFAL) - órgão máximo de deliberação institucional, previsto na Lei nº 

11.892/2008 - aprovou em 20 de julho de 2015, a Resolução nº 22/CS, que, em 

conformidade com a legislação correlata, regulamenta internamente o processo de 

flexibilização da jornada de trabalho dos(as) servidores(as) técnico(a)-

administrativos(as). 

Sendo assim, em virtude da Portaria nº 309/GR/2016, que designa os(as) 

integrantes da CIS para “elaboração do estudo dos postos em ambientes de trabalho 

que poderão funcionar em horário ininterrupto de 12 horas e jornada de 6 horas”, e 

baseando-se em jurisprudências e doutrinas, considerando a legislação e as 

características específicas do IFAL, o desenvolvimento deste trabalho tem como 
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justificativa a necessidade de analisar tecnicamente os ambientes organizacionais, 

estudar a adequação dos mesmos e informar a possibilidade de implantação da 

modalidade ininterrupta da jornada de trabalho, considerando as seguintes premissas: 

 

(1) Especificidade do IFAL: enquanto instituição de ensino, pesquisa 

e extensão, autônoma, de natureza pluricurricular e multicampi, 
organizada a partir de complexos arranjos organizacionais e 
administrativos de servidores(as) e ambiente organizacionais 
funcionando durante os três turnos, em suas atividades fins;  
 
(2) Interdependência funcional e sistêmica entre ambiente 
organizacionais e categorias de servidores(as): o funcionamento 
dos ambientes organizacionais precisa ocorrer de forma 
interdependente, com uma articulação sistêmica entre os ambiente 
organizacionais da Reitoria e dos campi e de seus(uas) servidores(as), 
técnicos(as) e docentes, em razão dos serviços prestados, por mais 
diversos que sejam, existirem em função das atividades-fim da 
instituição, isto é, do ensino, da pesquisa e da extensão.  
 
(3) Permissibilidade legal: a atual legislação federal permite a 
aplicação da flexibilização da jornada de trabalho dos(as) 
servidores(as) públicos(as) em turnos ou escalas, sem prejuízo de 
remuneração. Bem como os instrumentos normativos do IFAL, como 
a Resolução nº 22/CS/2015, preveem a possibilidade de flexibilização, 
demonstrando a intenção do reitor de valer-se de seu ato 
discricionário, em razão do interesse público e do IFAL, cumprindo os 
compromissos assumidos em diálogos e negociações com a categoria 
e designação da CIS que ora apresenta este estudo, que, respaldará 
o ato do dirigente. 
 

  

Considerando também normas que versam sobre o assunto, como a Resolução 

nº 22/CS de 20 de julho de 2015 desse Instituto; o Decreto nº 4.836 de 9 de setembro 

de 2003 que altera redação dada pelo Decreto nº 1.590 de 10 de agosto de 1995, que 

teve em vista o disposto no art. 19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que 

foi alterado pela Lei nº 8.270 de 17 de dezembro de 1991, em seu art. 22; e a Lei nº 

11.091 de 12 de janeiro de 2005 em seu art. 5º, VI e VII e jurisprudências, como o 

Acórdão nº 2770/2008 do TCU; o Acórdão STJ - REsp. nº 1.267.99/RS, 2ª Turma e o 

Acórdão TRF - Apelação Cível nº 2007.71.10.002359 - 8/RS, 3ª Turma, elaborou-se 

um Relatório contendo o resumo das atividades realizadas, identificando o público 

atendido(a), a natureza do serviço prestado e período de funcionamento em cada 

ambiente organizacional, a fim de fundamentar o Magnífico Reitor, e os(as) 

reitores(as) que virão, em um exercício de análise criteriosa sobre as possibilidades e 

restrições envolvendo a adoção do regime flexibilizado de trabalho no IFAL. 
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Cabe esclarecer que esse estudo não busca justificar ou defender a 

autorização indistinta da jornada flexibilizada de 30 horas semanais e 6 horas diárias 

corridas a todos(as) os(as) servidores(as) do IFAL, e nem encara a possibilidade de 

flexibilização como benesse concedida ao(à) servidor(a) público(a). Ao invés disso, 

almeja-se estabelecer através de critérios objetivos, baseados na previsão legal, nos 

fundamentos, nas concepções e nas diretrizes encadeados neste estudo, que a 

flexibilização da jornada de trabalho nos ambientes organizacionais, desde que 

cumpram as condições objetivas previstas no dispositivo legal (serviços que exigirem 

atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a 

doze horas ininterruptas) e garantidas, ao menos, uma das razões motivadoras 

(atendimento ao público ou trabalho no período noturno), proporciona maior eficiência 

dos mesmos. 

Dessa forma esperamos dar sustentação técnica rigorosa às autorizações de 

flexibilização da jornada de trabalho nos ambientes organizacionais, para que o 

interesse público seja alcançado e o IFAL funcione com a maior eficiência e 

efetividade possível na perseguição de seus objetivos, quais sejam, promover uma 

educação de qualidade e fomentar o desenvolvimento regional. 
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2 INTRODUÇÃO 
  

Com mais de um século de história, o IFAL é referência quanto à formação 

acadêmica e profissional pública de qualidade e quanto à divulgação científica e 

tecnológica no Estado de Alagoas, estando sempre em destaque pela formação de 

cidadãos(ãs) empreendedores(as) e engajados(as) na produção local, bem como, 

pelas conquistas de seus(as) alunos(as) e servidores(as) em exames, eventos e 

concursos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão no cenário nacional e 

internacional. 

Criado a partir da conjunção do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Alagoas (CEFET/AL) e da Escola Agrotécnica Federal de Satuba (EAFS) por meio da 

Lei nº 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, o IFAL tem sua natureza jurídica definida como autarquia, ou seja, é 

uma instituição detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar, que, conforme o art. 5º do Decreto-Lei 200/1967, 

constitui  

 

serviço autônomo, com personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, 
que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa 
e financeira descentralizada. 

 

  Funcionando em 15 (quinze) municípios ao longo de todas as mesorregiões do 

Estado - do Leste Alagoano, passando pelo Agreste e chegando ao Sertão -, o IFAL 

vem fomentando o desenvolvimento local, levando a oportunidade de inclusão social, 

formação, capacitação e diminuição das desigualdades sociais para 20.960 (vinte mil 

novecentos e sessenta) alunos(as) regulares matriculados(as) nas modalidades 

presencial ou à distância nos 28 (vinte e oito) cursos de níveis médio integrado, 25 

(vinte e cinco) cursos de nível médio subsequente, nas 13 (treze) licenciaturas, nos 6 

(seis) bacharelados, nos 10 (dez) tecnológicos e nas 6 (seis) pós-graduações, sendo 

que, muitos(as) deles(as), na perspectiva de formação integral, passam o dia inteiro 

nas dependências da instituição. 

Há de se reconhecer que, para viabilizar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão no nível hoje ofertado, o IFAL conta com uma complexa estrutura de 

servidores(as) técnicos(as) em diferentes níveis de especialização que atuam de 

forma a promover os meios necessários para atingir a qualidade ideal na oferta dos 
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serviços. Dentre tantos cargos distintos e de naturezas aparentemente diversas, estes 

são vinculados pela mesma carreira, qual seja a de Técnico(a)-Administrativo(a) em 

Educação, e por diversos princípios, diretrizes e atribuições comuns, existentes em 

função da gestão direta ou indireta do ensino, da pesquisa e da extensão ou dos 

atores dessas dimensões.  

Não se trata, portanto, de uma simples escola de educação básica, composta, 

unicamente, por professores(as), alunos(as), salas de aulas, secretaria, coordenação 

pedagógica, direção, porteiro(a) e agentes de serviços gerais. No IFAL há atividades 

de ensino, programas e projetos de pesquisa, inovação e extensão a serem geridos, 

há também acompanhamento estudantil por psicólogos(as), pedagogos(as), 

assistentes sociais, médicos(as), nutricionistas, odontólogos(as) e profissionais da 

enfermagem. Há complexos processos de compras, licitação, contabilidade e controle 

patrimonial a serem administrados. Há gerenciamento de ofertas de bolsas a docentes 

e discentes, e de processos seletivos, contratações, aposentadoria, além do 

acompanhamento a estagiários(as) e egressos(as). Há a viabilidade de programas de 

governo específicos como Pronatec e Mulheres Mil. Há a construção e manutenção 

da infraestrutura dos campi localizados em diversos municípios e implantação da 

tecnologia necessária para o funcionamento dos mesmos. Há ambiente 

organizacionais de assessoramento direto à gestão como a Assessoria Executiva, 

Secretaria dos Colegiados, Auditoria Interna, Procuradoria, Ouvidoria e a área de 

Relações Internacionais. Há profissionais que atuam como assistentes de alunos(as), 

regulando a administração escolar e as medidas disciplinares demandadas com mais 

ênfase ao corpo estudantil da educação básica. Além de tantas outras áreas de 

servidores(as) que atuam de forma afim ou complementar em prol do alcance dos 

objetivos da Instituição. 

O IFAL, apesar de ser uma Instituição que assumiu a organização universitária, 

com um(a) reitor(a) na posição de administrador(a) máximo(a) assessorado(a) por 05 

(cinco) pró-reitores(as), mantém a figura dos(as) diretores(as)-gerais, na gestão 

descentralizada dos campi, assessorados(as) diretamente por profissionais de 

comunicação e eventos, chefias de gabinetes e unidades de gestão de pessoas em 

cada localidade. 

O IFAL oferta serviços que, apenas em 2015, beneficiou 94.815 (noventa e 

quatro mil, oitocentas e quinze) pessoas das comunidades e/ou arranjos, setor 

produtivo e setor público, que foram atendidos(as) direta ou indiretamente pelos 
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programas, projetos de pesquisa e extensão e atividades diversas executados em 

seus 15 (quinze) campi e na Reitoria, como: familiares dos(as) discentes, empresas 

conveniadas, outros órgãos públicos e a comunidade em geral. 

Com vistas à melhoria continuada do processo de ensino-aprendizagem, o 

IFAL vem passando por um momento de reestruturação e ampliação, não só em seus 

espaços físicos, como em seu quadro de pessoal. 

Tendo vivenciado um crescimento exponencial sem precedentes nos últimos 

anos, o IFAL conta hoje com 1.481 (mil quatrocentos e oitenta e um) servidores(as), 

sendo destes(as) 920 (novecentos e vinte) docentes e 647 (seiscentos e quarenta e 

sete) técnicos(as) administrativos(as), que atuam na instituição dedicando-se ao 

alcance de objetivos organizacionais e sociais, tais como a melhoria no atendimento 

ao público, a construção de relações saudáveis no trabalho com ambientes e horários 

adequados a fim de atingir o aprimoramento da eficiência dos serviços e, 

principalmente, o cumprimento de seus direcionadores estratégicos, quais sejam: 

  

Missão 
 
Promover educação de qualidade social, pública e gratuita, 
fundamentada no princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o mundo 
do trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável. 
  
Visão 
 
Consolidar-se como uma instituição de referência nacional em 
educação profissional, científica e tecnológica, pautada na cultura e 
na inovação, em consonância com a sociedade. 
  
Valores 
 
Ética; 
Compromisso social e institucional; 
Gestão democrática; 
Transparência; 
Busca pela excelência e 
Compromisso com a sustentabilidade. 
  
Proposta de valor 
 
O IFAL, presente em diversas regiões de Alagoas, oferece educação 
profissional e tecnológica, do nível médio à pós-graduação, nas 
modalidades presencial e a distância, além de cursos de formação 
inicial e continuada, visando ao desenvolvimento integral do ser e à 
inovação tecnológica aplicada às necessidades da sociedade, 
diferenciando-se também pela qualificação dos servidores, políticas 
de assistência estudantil e incentivo à pesquisa e à extensão.  
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Visando atingir a finalidade dos Institutos Federais, conforme prevista no inciso 

III, art. 6º da Lei nº 11.892/2008, que é de “promover a integração e a verticalização 

da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a 

infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão” e buscando o 

funcionamento pleno de suas atividades, proporcionando as condições de suprimento 

e suporte necessário para permanência e melhor desempenho dos(as) usuários(as) 

dos serviços ofertados, o IFAL tem desde 2010 - com a regulamentação via Portaria 

nº 1512/GR/2010 - o horário de atendimento de seus ambientes organizacionais 

ampliados em pelo menos 50% (cinquenta por cento), em conformidade com a 

legislação, estando à disposição dos usuários(as) por, no mínimo, 12 (doze) horas 

ininterruptas em seus campi – para garantir o fornecimento sem pausas do serviço 

durante todo o funcionamento ao público – e na Reitoria - sede gerencial que 

concentra além dos ambientes ligados ao próprio reitor, os Conselhos, as Comissões, 

as Pró-Reitorias e as Diretorias, que não apenas atendem ao público interno e externo, 

como prestam suporte aos campi e regulamentam as atividades em todo o IFAL. 

Ressalte-se ainda, que foi justamente nesse período que a Instituição mais se 

expandiu e obteve êxito em premiações e rankings nacionais e internacionais. 

Constituída pela Resolução nº 7/CS/2016 de 7 de março de 2016, a CIS foi 

designada pela Portaria nº 309/GR de 22 de fevereiro de 2016, para elaboração do 

estudo dos postos em ambientes de trabalho que poderão funcionar em horário 

ininterrupto de 12 horas e jornada de 6 horas. Para isso, foram analisados 

regulamentos e os casos de instituições que já implantaram essa jornada, assim como 

se buscou subsídios na literatura, estudos e pesquisas realizadas sobre o tema, e 

também em pareceres dos órgãos de controle da União. 

Dessa forma, este Relatório foi elaborado a partir da análise da estrutura e do 

funcionamento do IFAL para apresentar os motivos, baseado nos normativos, que 

justificam a flexibilização da jornada de trabalho nos ambientes organizacionais de 

cada um dos Campi e da Reitoria, garantindo o atendimento ininterrupto ao público 

em horário ampliado de no mínimo 12 horas. 
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3 OBJETIVO DO TRABALHO 

  

O objetivo desse estudo é, baseando-se na Resolução nº 22/CS de 20 de julho 

de 2015, na legislação e jurisprudência correspondente, examinar a viabilidade da 

implantação da jornada flexibilizada nos ambientes organizacionais, proporcionando 

o atendimento ininterrupto ao público em horário ampliado de no mínimo 12 horas, 

garantindo a máxima eficiência das atividades desenvolvidas na oferta de serviços do 

IFAL para o público usuário do ensino, da pesquisa e da extensão. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E JURÍDICA 

 

O Instituto Federal de Alagoas (IFAL) foi criado pela Lei nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008. Com isso, temos que o IFAL, assim como as demais instituições 

federais de ensino possuem, segundo o art. 1º, parágrafo único, da referida lei, 

“natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar”, e ainda que são, segundo o art. 2º do 

mesmo dispositivo 

 
instituições de educação superior, básica e profissional, 
pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com 
base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com 
as suas práticas pedagógicas 

 

tendo por finalidades e características, as elencadas no art. 6º da referida lei, 

destacando-se, dentre elas 

 
ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos ambiente organizacionais da economia, com 
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional 

 

Para alcançar esse fim, seguindo o art. 2º, §1º do normativo anteriormente 

mencionado, temos que “para efeito da incidência das disposições que regem a 

regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, 

os Institutos Federais são equiparados às universidades federais”. Diante disso, temos 

na Constituição Federal de 1988, em seu art. 207, que deixa claro no seu texto que 

“as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão”. 

De acordo com esses dispositivos, podemos concluir que o IFAL, através do 

Magnífico Reitor, como dirigente máximo do órgão, possui autonomia suficiente, como 

a concedida pelo Decreto nº 1.590/95, com a redação dada pelo Decreto nº 

4.836/2003, para autorizar os(as) servidores(as) Técnico(a)-Administrativos(as) em 

Educação (TAEs) “a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária 

de trinta horas semanais, devendo, neste caso, dispensar o intervalo para refeições”. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguindo decisão do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (TRF 4ª Região), em voto da 3ª turma desse tribunal (por 
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unanimidade), proferida no REsp nº 1.267.993 - RS (2011/0173080-8), em face do 

CEFET/Pelotas, atualmente Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-

Rio-Grandese (IFSul), entendem que a flexibilização “além de se tratar de medida 

que prima pela eficiência no serviço público, não transcende a autonomia 

administrativa do órgão”(grifo nosso). Essa decisão seguiu a sentença de juiz 

federal (Ação Civil Pública nº 2007.71.10.002359-8/RS) em seu entendimento de que 

“a estipulação de turnos de trabalho aos servidores técnico-administrativos é matéria 

de cunho organizacional e está albergada pela autonomia administrativa de que 

goza o CEFET como Autarquia que é”. (grifo nosso) 

Ainda na mesma perspectiva, vale citar trecho do documento Concepções e 

Diretrizes dos Institutos Federais, produzido pelo MEC, acerca da institucionalidade 

em questão 

 

Está prescrito também que, para efeito da incidência das disposições 
que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos 
cursos da educação superior, os Institutos Federais são equiparados 
às universidades federais. No tocante a esse ponto, confere-se-lhes 
uma autonomia que se constitui prerrogativa de autogoverno e 
autonormação, vinculada aos fins e aos interesses dessa 
institucionalidade de ensino, pesquisa e extensão, que se define 

como instituições de educação superior, básica e profissional, 
pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com 
base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos às 
suas práticas pedagógicas. 
(...) 
É nessa direção que a política do Estado assume a educação 
profissional e tecnológica, distanciando-se de vieses conservadores. 
A proposta de educação nos Institutos Federais deve ser pensada 
segundo as exigências do mundo atual, colocadas na perspectiva da 
modernidade que não prescinde do conhecimento reflexivo, vem no 
conjunto de ações que concorrem para alterar a realidade brasileira. 
Para tanto, o Estado não se nega aos investimentos, esforço também 
que representa assumir a concepção da educação como bem público. 
Em outra perspectiva, traduz-se no esforço de instrumentalizar seus 
sujeitos para lidar com um conhecimento voltado para a construção da 
autonomia do país. (grifo nosso) 

 

Isto posto, este relatório de Estudo sobre a Flexibilização da Jornada de 

Trabalho dos TAEs do IFAL se baseia na Resolução nº 22/CS de 20 de julho de 2015, 

que aprova a regulamentação do processo de flexibilização da carga horária no 

instituto. Nela consta que as atividades serão desenvolvidas de forma ininterrupta, nos 

turnos matutino, vespertino e noturno. 
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Conforme entendimento dessa norma, temos que a flexibilização da carga 

horária dos(as) técnico(a)-administrativos(as) deve atender aos seguintes requisitos, 

de forma cumulativa: 

- o ambiente organizacional deve desempenhar atividades contínuas em 

turnos e escalas; 

- o ambiente organizacional deve funcionar sem interrupção de nenhuma 

espécie por, pelo menos 12 (doze) horas consecutivas; 

- o funcionamento sem interrupção deve ser decorrente de atendimento ao 

público usuário ou trabalho noturno. 

Considerando esses requisitos, e tendo que o dispositivo mencionado segue 

rigorosamente de acordo com o Decreto nº 1.590/95, com suas alterações, 

consideraremos ambiente organizacional e público usuário como segue: 

 

 

4.1 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

Este estudo toma como base o conceito de ambiente organizacional extraído 

da Lei nº 11.091/2005 que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação no âmbito das Instituições Federais de 

Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, especificamente no seu art. 5º, VI 

 

Art. 5º Para todos os efeitos desta Lei, aplicam-se os seguintes 
conceitos: 
VI. Ambiente organizacional: área específica de atuação do servidor, 
integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir 
das necessidades institucionais e que orienta a política de 
desenvolvimento de pessoal; 

 

Cabe aqui esclarecer que as áreas de trabalho dentro do IFAL são as 

seguintes: acadêmica e administrativa, tendo como objetivo desenvolver atividades 

de pesquisa, extensão e ensino. Dito isso, entende-se que as áreas específicas do 

IFAL possuem características diretivas, geridas por ocupantes de cargos de direção. 

Entende-se por direção, o processo administrativo que conduz e coordena o pessoal 

na execução das tarefas antecipadamente planejadas; e por atividades 

complementares, aquelas desempenhadas pelos(as) servidores(as) inseridos(as) em 

ambientes organizacionais. 
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As atividades desempenhadas pelos(as) servidores(as) técnicos(as) 

administrativos(as) em educação ligadas à dinâmica do processo de ensino, pesquisa 

e extensão, com maior ou menor vinculação imediata, apresentam algumas 

especificidades. Suas atribuições, portanto, estão e estarão sempre vinculadas à 

administração educacional, isto é, ao planejamento (estratégico, tático e operacional), 

organização, execução e/ou avaliação de atividades que deem sustentação 

continuada e permanente à garantia da eficiência, da eficácia, da efetividade e da 

qualidade socialmente referenciada das políticas ou ações de tríade acadêmica. 

No campo da administração ou gestão acadêmica, desempenhada por 

ocupantes de cargos de direção ou funções gratificadas, e, complementarmente, por 

todos(as) os(as) técnico(a) administrativos(as) em educação e docentes, a estrutura 

dos “ambientes organizacionais” e a atuação interdepartamental, o fortalecimento e a 

necessidade do trabalho em equipe por ações cotidianas são – e devem ser – 

estratégicas para concretizar a unidade de todos os ambientes e servidores(as). 

Uma vez que são todos(as) necessários ao funcionamento qualificado do 

IFAL, não há sentido em hierarquizar ambientes (responsáveis por atividades-fim ou 

atividade-meio) ou servidores(as) na efetivação da complexa função social 

institucional, atribuindo a alguns(umas), indistinta e arbitrariamente, jornada 

ininterrupta e outros imputando a interrupção da prestação de seus serviços. 

É a partir dessa unidade entre pessoas, tempos, espaços e ações que se 

busca alcançar o cumprimento efetivo não apenas dessa função social, mas também 

dos princípios, diretrizes e atribuições comuns a todos(as) os(as) trabalhadores(as) 

da educação nas relações entre si e com seu público. 

Sob essa perspectiva, a concepção de organização do IFAL é dinâmica, 

própria de uma estrutura em rede, integrando sistemicamente, através da reitoria, 

seus diversos campi. Trata-se de uma abordagem que viabiliza o funcionamento e o 

controle da organização em toda uma região, garantindo a oferta de uma educação 

pública eficaz e de qualidade. 

Na prática, a proposta dos Institutos Federais compreende uma estruturação 

própria de uma organização central composta de várias organizações locais, situação 

esta característica das grandes instituições. Nessa realidade de enfoque sistêmico, o 

Instituto Federal passa a ser um conjunto de Unidades com gestão interdependente 

entre os campi e a Reitoria, integrados por princípios institucionais estratégicos. 
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Nota-se, com esse modelo de gestão, que o que deve ser proposto é o formato 

referencial de estrutura administrativa que adota uma estrutura de rede, circular e 

convergente, integrando sistematicamente, por meio de uma reitoria, os diversos 

campi. 

 

 

4.2 PÚBLICO/USUÁRIO 

 

A conceituação do que se constitui “público/usuário” é de suma importância 

no estudo desta Comissão para fundamentar a adoção das escalas em serviços que 

funcionem por 12 horas ininterruptas, mas que, não necessariamente, adentram ao 

horário noturno. 

O termo “público/usuário” é definido na Lei nº 11.091/2005 em seu art. 5º, VII, 

como sendo: 

VII - usuários: pessoas ou coletividades internas ou externas à 
Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou 
indiretamente dos serviços por ela prestados. (grifo nosso) 

 

Percebe-se, pela definição supracitada, que todo(a) o(a) beneficiário(a) ou 

dependente dos serviços prestados por um determinado órgão é considerado(a) 

público/usuário. Essa definição é importante, pois, é inadequado considerar 

“atendimento ao público” como sendo somente ao público externo, visto que não 

existe normativo que siga esse entendimento. 

Concordando com esse entendimento, temos o acórdão do Tribunal de 

Contas da União (TCU) - Acórdão nº 2770/2008 - TCU - 1ª Câmara - que decidiu (por 

unanimidade), conforme parecer técnico do órgão,  

que a flexibilização da jornada de trabalho do CEFET/Pelotas, por meio 
das Portarias 536/2003 e 481/2005 do CEFET está de acordo com os 
seguintes requisitos do Decreto 1590/95: atividades contínuas de regime 
de turnos; turno com duração igual ou superior a doze horas ininterruptas; 
serviços se destinam ao atendimento ao público ou trabalho no período 

noturno, o dirigente máximo da entidade autorizou o cumprimento da 
jornada de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais; foi 
dispensado o intervalo das refeições. (grifo nosso) 
 

Sendo o CEFET/Pelotas atualmente o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul), tal qual o IFAL, criado pela Lei nº 
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11.892/2008, não podemos negar a igualdade de público atendida em ambos, pois, 

os dois tem as mesmas finalidades e objetivos. 

O público dos serviços técnico-administrativos engloba, portanto, membros da 

comunidade externa e da comunidade acadêmica. Ou seja, todo(a) aquele(a) que 

utiliza dos serviços prestados por determinado órgão, é seu público. 

Todos(as) que fazem uso dos serviços públicos, incluindo alunos(as), 

servidores(as) e membros da comunidade externa são considerados(as) 

“públicos/usuários”. Nota-se que os(as) servidores(as) são também considerados(as) 

como público, pois estes(as) possuem características de cidadãos(ãs) brasileiros(as) 

no exercício da cidadania e na busca da concretização de seus direitos e deveres, 

não deixam de ser, portanto, público atendido(as) pelos serviços do órgão. 

Cabe ainda salientar que a flexibilização da jornada de trabalho tem como 

objetivo a melhoria da efetiva prestação dos serviços desenvolvidos tanto pelos 

ambientes administrativos quanto pelos acadêmicos, buscando a ampliação do 

atendimento ao público durante todo o horário de funcionamento da instituição. 

Nesse contexto, o ensino desenvolve processos educativos possibilitando a 

formação profissional, científica e humanista. As atividades de pesquisa incentivam a 

produção do conhecimento inventivo dos(as) estudantes. Os programas e projetos de 

extensão tem a abrangência científica e tecnológica com foco na integração com a 

comunidade nas áreas de abrangência dos campi. A assistência estudantil se constitui 

num conjunto de programas que visam à promoção da inclusão, a permanência e o 

êxito dos(as) estudantes. As atividades da administração, gestão de pessoas, 

planejamento e desenvolvimento institucional e tecnologia de informação são 

provedores de sustentabilidade de gestão institucional. 

Alinhado à complexidade de ofertas, organização acadêmica e ao conceito de 

usuário(a) do Art. 5º da Lei nº 11.091/2005, definido como “pessoas ou coletividade 

internas ou externas à Instituição Federal de ensino que usufruam direta ou 

indiretamente dos serviços por ela prestados”, o IFAL expressa em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2014-2018 (PDI) que atende tanto ao público interno 

(alunos(as), servidores(as), terceirizados(as), estagiários(as) e bolsistas como ao 

público externo (mídia, responsáveis pelos(as) discentes, potenciais alunos(as), 

potenciais servidores(as), egressos(as), empresas, instituições públicas e empresas 

fornecedoras). 



15 

Este estudo, seguindo o Art. 5º da Lei nº 11.091/2005, VII, compreende que 

uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, atende tanto a comunidade interna e 

externa em suas atividades acadêmicas, como também, em sua dimensão 

administrativa. Sendo responsável, inclusive, por implementar e executar políticas de 

gestão de pessoas voltadas aos(às) servidores(as), em programas de qualidade de 

vida do trabalho, de atenção a saúde do(a) servidor(a) e da formação continuada, nos 

quais os(as) próprios(as) docentes e técnicos(as) assumem o papel de público da 

Instituição. 
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5 METODOLOGIA APLICADA 

 

Para elaboração do estudo sobre a flexibilização da carga horária no âmbito do 

Instituto Federal de Alagoas (IFAL), atendendo designação da reitoria feita por meio 

da Portaria nº 309/GR, no dia 22 de fevereiro de 2016, foram usados como referencial 

os seguintes documentos do IFAL: Regimento Interno, Estatuto, Relatório de Gestão 

do ano 2016, Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018, Resolução nº 

22/2015 do Conselho Superior (regulamenta a flexibilização da carga horária). Além 

disso, foi observada a legislação vigente, bem como acórdãos do Tribunal de Contas 

da União (TCU) sobre a mesma temática, e estudos feitos por outros Institutos e 

Universidades cuja carreira é definida também pela Lei nº 11.091/2005. 

Concomitantemente ao estudo acima citado, foi realizada pesquisa com os(as) 

servidores(as), onde buscou-se identificar aspectos referentes ao funcionamento dos 

ambientes organizacionais que compõem o IFAL. Nesse processo, foram visitados 

pela comissão todos os campi do IFAL e a Reitoria, sendo, no momento, entregue um 

formulário, dividido em duas partes, sendo a primeira com perguntas abertas acerca 

da relação nominal de servidores(as) e os respectivos cargos, atividades 

desenvolvidas, público atendido, chefia imediata, exercício ou não de função 

gratificada ou cargo de direção, horário de trabalho atual e proposta de horário caso 

o ambiente trabalhasse com o horário flexível (nos termos dos Decretos nº 1590/1995 

e nº 4836/2003).  

Na segunda parte, nomeada “exposição de motivos”, foram feitas perguntas 

acerca da exigência do serviço contínuo, no período de 12 horas ou mais, sobre o 

atendimento ao público, trabalho noturno, suficiência de servidores(as), exposição de 

motivos que justificasse a necessidade do funcionamento ininterrupto e sugestões de 

melhorias para o ambiente organizacional. 

Em uma fase posterior, as respostas dos questionários foram tabuladas e 

analisadas qualitativamente. As informações recebidas foram analisadas juntamente 

com informações oficiais emitidas pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFAL, como 

lista nominal de servidores(as) por lotação e seus respectivos cargos. 

Foram realizadas reuniões periodicamente para planejamento e 

acompanhamento das atividades. 
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Foi aplicada ainda uma enquete, com questões de múltipla escolha, sobre a 

jornada de trabalho e o impacto na qualidade dos serviços prestados. Os resultados 

serão discutidos na seção 8. 

Após a conclusão dos trabalhos a Comissão Interna de Supervisão (CIS) do 

Plano de Cargos e Carreira dos(as) Técnico(a)-administrativos(as) em Educação 

(PCCTAE) no IFAL irá acompanhar permanentemente a concessão da flexibilização. 
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6 APRESENTAÇÃO DOS CAMPI 
 

Neste tópico são apresentados os campi do IFAL e a Reitoria com informações 

relevantes para este estudo. 

  

CAMPUS ARAPIRACA 

ENDEREÇO Rua Engenheiro Godilho de Castro, 36, Centro, Arapiraca/AL. 

CEP: 57300-100 

ANO DE FUNDAÇÃO 2010 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Utiliza-se de estrutura cedida até que se finalize a construção 

da sede definitiva 

CURSOS OFERECIDOS · Curso Médio Integrado de Informática 

· Curso Médio Integrado de Eletroeletrônica 

· Pós-graduação em Linguagens e Práticas Sociais 

· Curso Subsequente de Infraestrutura Escolar e Secretaria 

Escolar (EAD) 

· Licenciatura em Ciências Biológicas (EAD) 

· Licenciatura em Letras/Português (EAD) 

· Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria (EAD) 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Agreste Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

28 

NÚMERO DE DOCENTES 45 

  

  

CAMPUS BATALHA 

ENDEREÇO Polo Tecnológico Agroalimentar de Batalha 

ANO DE FUNDAÇÃO 2014 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Utiliza-se de estrutura cedida até que finalize-se a 

construção da sede definitiva 
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CURSOS OFERECIDOS · Curso Técnico Subsequente de Agroindústria 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Sertão Alagoano e Agreste Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

06 

NÚMERO DE DOCENTES 18 

  

  

CAMPUS CORURIPE 

ENDEREÇO Rua Professora Maria Petrúcia dos Santos, s/n, Zequinha 

Azevedo, Coruripe/AL. CEP: 57.230-000 

ANO DE FUNDAÇÃO 2014 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Utiliza-se de estrutura cedida até que finalize-se a 

construção da sede definitiva 

CURSOS OFERECIDOS · Curso Médio Integrado de Edificações 

· Curso Médio Subsequente de Soldagem 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

04 

NÚMERO DE DOCENTES 20 

  

 

CAMPUS MACEIÓ 

ENDEREÇO Rua Mizael Domingues, 75, Centro, Maceió-AL. CEP: 57020-

600 
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ANO DE FUNDAÇÃO 2010 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Sede definitiva 

CURSOS OFERECIDOS · Curso Médio Integrado em Edificações 

· Curso Médio Integrado em Eletrônica 

· Curso Médio Integrado em Eletrotécnica 

· Curso Médio Integrado em Estradas 

· Curso Médio Integrado em Informática 

· Curso Médio Integrado em Mecânica 

· Curso Médio Integrado em Química 

· Curso Subsequente de Eletrônica 

· Curso Subsequente de Eletrotécnica 

· Curso Subsequente de Mecânica 

· Curso Subsequente de Química 

· Curso Subsequente de Segurança do Trabalho 

· PROEJA (Artesanato) 

· Curso Superior de Tecnologia de Alimentos 

· Curso Superior de Construção de Edifícios 

· Curso Superior de Design de interiores 

· Curso Superior de Gestão de Turismo e Hotelaria 

· Bacharelado de Sistema de Informações 

· Licenciatura de Ciências Biológicas 

· Licenciatura em Letras 

· Licenciatura em Matemática 

· Licenciatura em Química 

· Curso Subsequente de Infraestrutura Escolar (EAD) 

· Curso Subsequente de Secretaria Escolar (EAD) 

· Curso Subsequente de Administração Pública (EAD) 

· Curso Superior de Ciências Biológicas, Letras/Português e 

Administração Pública (EAD) 

· Pós-graduação lato sensu em Educação de Jovens e 

Adultos 

· Pós-graduação lato sensu em Química Tecnológica 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

131 

NÚMERO DE DOCENTES  282 
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CAMPUS MARAGOGI 

ENDEREÇO Rodovia Arnon de Melo, AL 101 Norte, s/n, Maragogi/AL. 

CEP: 57955-000 

ANO DE FUNDAÇÃO 2010 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Utiliza-se de estrutura cedida até que finalize-se a 

construção da sede definitiva 

CURSOS OFERECIDOS · Curso médio integrado em Agroecologia 

· Curso médio integrado em Hospedagem 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

15 

NÚMERO DE DOCENTES 41 

   

CAMPUS MARECHAL DEODORO 

ENDEREÇO Rua Lourival Alfredo, 176, Poeira, Marechal Deodoro/AL. 

CEP: 57160-000 

ANO DE FUNDAÇÃO 1995 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Sede definitiva 

CURSOS OFERECIDOS · Curso médio integrado em Guia de Turismo 

· Curso médio integrado em Meio Ambiente 

· PROEJA (Cozinha, Hospedagem) 

· Graduação de Tecnologia em Gestão Ambiental 

· Especialização em Educação e meio Ambiente 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), 

docentes, técnico(a)-administrativos(as) em educação), 

responsáveis por discentes, comunidade do entorno, 

fornecedores(as) etc. 
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NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

41 

NÚMERO DE DOCENTES 69 

  

  

CAMPUS MURICI 

ENDEREÇO BR 104, Km 57, Conjunto Pedro Tenório Raposo, s/n, 

Murici/AL. CEP: 57.820-000 

ANO DE FUNDAÇÃO 2010 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Sede definitiva 

CURSOS OFERECIDOS · Curso médio integrado em Agroindústria 

· Curso médio integrado em Agroecologia 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

19 

NÚMERO DE DOCENTES 45 

  

  

CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS 

ENDEREÇO Av. Alagoas, s/n, Palmeira de Fora, Palmeira dos Índios/AL. 

CEP: 57601-220 

ANO DE FUNDAÇÃO 1993 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Sede definitiva 

CURSOS OFERECIDOS · Curso Médio Integrado em Edificações 

· Curso Médio Integrado em Eletrotécnica 

· Curso Médio Integrado em Informática 

· Curso subsequente de Rede de Computadores 

· Curso subsequente de Eletrotécnica 
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· Curso subsequente de Segurança do Trabalho 

· PROEJA - Eletrotécnica 

· Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Elétricos 

· Curso Superior em Construção de Edifícios 

· Bacharelado em Engenharia Civil. 

· Curso técnico subsequente em Infraestrutura Escolar 

(EAD) 

· Licenciatura em Ciências Biológicas (EAD) 

· Licenciatura em Letras/Português (EAD) 

· Bacharelado em Administração Pública (EAD) 

· Pós-graduação em Gestão Municipal 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Agreste Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

68 

NÚMERO DE DOCENTES 83 

  

 

CAMPUS PENEDO 

ENDEREÇO Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, s/n, Don 

Constantino, loteamento São José, Penedo/AL. CEP: 

57.200-000 

ANO DE FUNDAÇÃO 1993 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Sede definitiva 

CURSOS OFERECIDOS · Curso Médio Integrado de Açúcar e Álcool 

· Curso Médio Integrado de Meio Ambiente 

· Cursos subsequentes de Infraestrutura Escolar e 

Secretaria Escolar (EAD) 

· Licenciatura em Ciências Biológicas (EAD) 

· Licenciatura em Letras/Português (EAD) 

· Bacharelado em Administração Pública (EAD) 

· Pós-graduação lato sensu em Gestão Municipal (EAD) 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano 
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PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

21 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

44 

  

  

CAMPUS PIRANHAS 

ENDEREÇO Av. Sergipe, 1477, Piranhas/AL,. CEP: 57460-000 

ANO DE FUNDAÇÃO 2010 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Sede definitiva 

CURSOS OFERECIDOS · Curso Médio Integrado em Agroindústria 

· Curso Médio Integrado em Agroecologia 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Sertão Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

20 

 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

47 

  

  

REITORIA 

ENDEREÇO Sede administrativa - Rua Odilon Vasconcelos, 103, Ponta 

Verde, Maceió/AL. CEP: 57035-660 

DirEAD e CIS - Empresarial Ponta Verde, Rua João Gualberto 

Pereira do Carmo, 113, Ponta Verde, Maceió/AL. CEP: 57035-

270 

Almoxarifado - Av. Dr. Julio Marques Luz, 
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ANO DE FUNDAÇÃO 2008, tendo funcionado nas instalações do Campus Maceió 

até 2012 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Sede definitiva 

CURSOS OFERECIDOS A Reitoria do IFAL não oferece cursos de forma direta, 

entretanto, é a sede administrativa e reguladora dos campi. 

Nela estão estabelecidas a Reitoria, todas as Pró-Reitorias e a 

DGP, o Conselho Superior (órgão de caráter consultivo e 

deliberativo, com representantes eleitos(as) por docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) e alunos(as), com participação 

de representantes da sociedade civil), o Colégio de Dirigentes 

(composto por diretores(as)-gerais e pró-reitores(as), de 

caráter consultivo), o Conselho de Ensino e Pesquisa (de 

caráter consultivo e deliberativo em assuntos acadêmicos), o 

Comitê de TI (responsável pelo planejamento do ambiente 

organizacional de tecnologia da instituição), a CIS (Comissão 

Interna de supervisão do Plano de Carreira dos(as) 

Técnicos(as) Administrativas em Educação, formada por 10 

técnicos(as) administrativos de 10 campi, eleitos(as) para um 

mandato de 3 anos) e a CPPD (Comissão Permanente de 

Pessoal Docente, composta por 6 docentes eleitos(as) para 

um mandato de 2 anos). Além disso, possui uma Auditoria 

Interna, vincula ao Conselho Superior, estruturada com 

diversos auditores(as) e com autonomia funcional, atuando na 

Reitoria e nos campi da instituição. Na instituição não existe 

uma Corregedoria, contudo existe uma Comissão Permanente 

para apuração de processos administrativos disciplinares, 

vinculado ao gabinete do Reitor. É na Reitoria também que 

está estabelecida a Procuradoria Federal, a Ouvidoria do 

órgão e a Coordenação de Relações Internacionais. 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano, atendendo a todas as mesorregiões 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (Discentes, docentes, técnicos(as)-

administrativos(as) em educação), funcionários(as) 

terceirizados(as), estagiários(as), bolsistas, ex-servidores(as), 

aposentados(as) e pensionistas, advogados(as) e 

procuradores(as) dos(as) aposentados(as) e pensionistas, 

candidatos(as) a processos de seleção (discentes, docentes 

ou técnicos(as) administrativos(as) , imprensa, responsáveis 

pelos(as) discentes, comunidade do entorno, políticos(as), 

fornecedores(as), egressos(as) do IFAL, instituições e 

servidores(as) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

órgãos de Controle Interno e Externo e empresas e instituições 

parceiras locais ou internacionais. 
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NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

168 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

29 

  

  

CAMPUS RIO LARGO 

ENDEREÇO Rodovia BR 104, Km 91, Tabuleiro do Pinto, Rio Largo/AL. 

CEP: 57.100-971 

ANO DE FUNDAÇÃO 2014 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Sede provisória 

CURSOS OFERECIDOS · Curso Subsequente de Técnico em informática 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) 

etc.) 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

5 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

 9 

   

CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 

ENDEREÇO BR 316, Km 87,5, Bebedouro, Santana do Ipanema/AL. CEP: 

57500-000 

ANO DE FUNDAÇÃO 2010 

SITUAÇÃO DO CAMPUS Sede provisória 

CURSOS OFERECIDOS · Curso médio integrado em Agropecuária 

· Curso subsequente em Agroepecuária 

· Cursos subsequentes de Infraestrutura Escolar e Secretaria 

Escolar (EAD) 
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· Bacharelado em Administração Pública (EAD) 

· Licenciatura em Letras/Português (EAD) 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Sertão Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

15 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

36 

  

 

CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 

ENDEREÇO Rua Visconde de Sinimbu, nº 32, Centro, São Miguel dos 

Campos/AL. CEP: 57240-000. 

ANO DE FUNDAÇÃO 2010 

SITUAÇÃO DO 

CAMPUS 

Sede provisória 

CURSOS OFERECIDOS Curso técnico subsequente de Segurança do Trabalho 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano 

PÚBLICO QUE ATENDE Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS) 

14 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

13 
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CAMPUS SATUBA 

ENDEREÇO Rua Dezessete de Agosto, s/n, Zona Rural, Satuba/AL. CEP: 

57120-00 

ANO DE FUNDAÇÃO 1911 

SITUAÇÃO DO 

CAMPUS 

Sede definitiva 

CURSOS 

OFERECIDOS 

· Curso Técnico Integrado de Agroindústria 

· Curso Técnico Integrado de Agropecuária 

· Curso Técnico Subsequente em Agropecuária 

· Curso Superior de Tecnologia em Laticínios 

· Curso Técnico Subsequente em Infraestrutura Escolar 

(EAD) 

· Curso Técnico Subsequente em Secretaria Escolar (EAD) 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano 

PÚBLICO QUE 

ATENDE 

Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS

) 

86 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

77 

  

  

CAMPUS VIÇOSA 

ENDEREÇO Rua Mota Lima, Centro. Viçosa, AL. CEP: 57700-000 

ANO DE FUNDAÇÃO 2014 

SITUAÇÃO DO 

CAMPUS 

Sede definitiva 

CURSOS 

OFERECIDOS 

· Curso Subsequente em Administração 

· Curso Subsequente de Técnico em Informática 

MESORREGIÃO QUE 

ATENDE 

Leste Alagoano 
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PÚBLICO QUE 

ATENDE 

Comunidade Acadêmica (discentes, egressos(as), docentes, 

técnico(a)-administrativos(as) em educação), responsáveis 

por discentes, comunidade do entorno, fornecedores(as) etc. 

NÚMERO DE 

TÉCNICOS(AS) 

ADMINISTRATIVOS(AS

) 

06 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

 16 
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7 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DOS AMBIENTES 

ORGANIZACIONAIS DO IFAL 
 

   

Conforme determinado na legislação, a CIS elaborou este relatório após 

coleta de dados e análise dos ambientes organizacionais do IFAL, contendo 

exposição de motivos justificando a flexibilização da jornada de trabalho nos mesmos, 

além de informações de quais os ambientes organizacionais da Reitoria e dos campi 

do IFAL possuem os critérios necessários para flexibilização. Isto é, em quais deles 

há a necessidade do desempenho das atividades de modo contínuo, em quais o 

funcionamento do mesmo se dá por pelo menos 12 horas ininterruptas e em quais há 

atendimento ao público. Verificou-se também se os mesmos possuem a quantidade 

mínima de servidores(as) necessários(as) para que se possa atender ao público, seja 

ele externo ou interno, de maneira contínua, além das demandas sistemáticas 

advindas dos demais campi do IFAL.  

Não obstante, esse relatório, não pretende ser definitivo, mas um estudo 

inicial da situação dos ambientes organizacionais que funcionam atualmente no IFAL.  

Dessa análise, ainda foi possível verificar que, mesmo que os ambientes 

organizacionais do IFAL atendam aos requisitos estabelecidos no art. 5º da Resolução 

nº 22/CS/2015, na distribuição organizacional atual, apenas aproximadamente 26% 

dos(as) servidores(as), poderiam ser autorizados(as) a cumprir jornada de trabalho de 

30 horas semanais, os(as) demais, cerca de 74% - Docentes e Técnico(a)-

administrativos(as) em Educação ocupantes de Cargos de Direção ou de Função 

Gratificada - não poderiam. Aqueles(as) por terem carga horária própria, esses(as) 

por estarem enquadrados(as) no art 1º, II do Decreto nº 1.590/95 e no art. 3º da 

Resolução nº 22/CS/2015 

 

Decreto 1.590/95  
 
Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública 
Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais será 
(...): 
II - regime de dedicação integral, quando se tratar de servidores 
ocupantes de cargos em comissão ou função de direção, chefia e 
assessoramento superiores, cargos de direção, função gratificada 
e gratificação de representação.(grifo nosso) 
 
 
Resolução nº 22/CS/2015 
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Art. 3º A flexibilização da jornada de trabalho não se aplica aos (às) 

servidores(as) que ocupem Cargos de Direção (CD) ou de Função 

Gratificada (FG). 

 

Logo, o caráter de excepcionalidade previsto no Decreto em comento resta 

preservado. 

Importante ressaltar que a flexibilização da jornada de trabalho dos(as) 

servidores(as) do IFAL têm o intuito de beneficiar os(as) usuários(as) dos serviços, 

com o alargamento da disponibilidade de atendimento para além do horário comercial, 

que restringiria e limitaria muitos dos serviços, levando a um declínio produtivo.  

Além disso, destaca-se ainda que o art. 3º, § 2º do Decreto nº 4.836/2003 

indica que, a fim de garantir o controle social  

 

Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime 
de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas 
ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no 
período noturno, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da 
entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis 
horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-se, 
neste caso, dispensar o intervalo para refeições. 
§ 2o Os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades que autorizarem 
a flexibilização da jornada de trabalho a que se refere o caput deste 
artigo deverão determinar a afixação, nas suas dependências, em 
local visível e de grande circulação de usuários dos serviços, de 
quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos 
servidores que trabalharem neste regime, constando dias e 
horários dos seus expedientes." (grifo nosso) 

   

Destarte, segue o estudo dos ambientes organizacionais do IFAL, divididos e 

analisados individualmente, por unidade gestora.  

 

 

 

 

7.1 REITORIA 
 

Segundo o art. 16 do Estatuto do IFAL, “a Reitoria é o órgão executivo do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, cabendo-lhe a 

administração, coordenação e supervisão de todas as atividades da Autarquia”. 

Suas competências são definidas no Regimento Geral do IFAL, aprovado pela 

Resolução nº 51/CS/2013, conforme listado a seguir: 
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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. 

 

Sendo o órgão gestor central da estrutura do IFAL, há uma lógica de que os 

ambientes organizacionais que compõem a Reitoria provejam atendimento e 

suprimento das necessidades imediatas dos diversos campi e campi avançados.  

Para fortalecer o atendimento ao seu público, sobretudo a articulação e 

supervisão da comunidade acadêmica (servidores(as) e discentes) oriunda dos campi, 

a Reitoria precisa funcionar de modo ininterrupto em regime de turno, por pelo menos 

12 horas, em contiguidade da maioria dos ambiente organizacionais dos campi a 

quem orienta funcionalmente, sendo essa a realidade atual, pois, conforme verificado 

in loco, o horário de funcionamento na mesma é das 07h às 19h. Entretanto, como 

alguns ambientes organizacionais atualmente não possuem servidores(as) suficientes 

para garantir o funcionamento por 12h ininterruptas e, considerando os(as) 

servidores(as) detentores(as) de Função Gratificada ou Cargo de Direção, apenas 

aproximadamente cerca de 60% dos(as) servidores(as) lotados(as) na Reitoria 

estariam aptos(as) a serem autorizados(as) pelo Reitor a flexibilizarem suas jornadas 

de trabalho. 

A estrutura administrativa da Reitoria do IFAL subdivide-se em 29 (vinte e 

nove) ambientes organizacionais, definidos em seu Regimento Geral, aprovado pela 

Resolução nº 51/CS/2013 

 

Art. 9º. A administração geral do IFAL será exercida por meio de seus 
órgãos colegiados superiores, pela Reitoria e pela Direção-Geral dos 
Campi, com apoio em sua estrutura organizacional. 
Art. 10. A organização geral do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Alagoas compreende: 
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(...) 
II. REITORIA: 
a. Gabinete 

i. Secretaria de Gabinete; 
b. Assessoria Executiva; 
c. Secretaria dos Órgãos Colegiados; 
d. Ouvidoria; 
e. Procuradoria Federal; 
f. Auditoria Interna; 
g. Coordenação de Relações Internacionais; 
h. Departamento de Comunicação e Eventos; 

i. Coordenação de Comunicação Social e Marketing; 
ii. Coordenação de Cerimonial e Eventos; 

i. Diretoria de Gestão de Pessoas; 
i. Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal; 

j. Pró-Reitoria de Ensino; 
i. Diretoria de Políticas Estudantis; 
ii. Diretoria de Educação a Distância; 
iii. Departamento de Educação Básica; 
iv. Departamento de Articulação Pedagógica; 
v. Departamento de Graduação; 
vi. Departamento de Seleção de Ingressos; 

k. Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação; 
i. Departamento de Pesquisa e Inovação; 

l. Pró-Reitoria de Extensão; 
m. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional; 

i. Diretoria de Planejamento Institucional; 
ii. Diretoria de Infraestrutura e Expansão; 
iii. Diretoria de Tecnologia da Informação. 

n. Pró-Reitoria de Administração; 
i. Diretoria de Orçamento e Finanças; 
ii. Departamento de Contabilidade e Finanças; 
iii. Diretoria de Suprimentos; 
iv. Departamento de Compras. 

 

A partir dessa estrutura, apresenta-se, nos termos do art. 12 da Resolução nº 

22/CS/2015, “Exposição de Motivos justificando a flexibilização da jornada de trabalho 

e resumo das atividades realizadas, identificação do público atendido(a), natureza do 

serviço prestado e horário de atendimento em cada ambiente organizacional”. 

 

 

 

 

7.1.1 Reitoria 
 

Compreende atividades desse ambiente as atividades de Gabinete e de 

Secretaria de Gabinete. O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades (gestores(as) de outros órgãos públicos ou 

dirigentes de empresas privadas que têm interesse em estabelecer parcerias 
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com o IFAL ou já possuem algum vínculo, além de políticos(as) e 

representantes de entidades da sociedade civil), representantes de outras 

instituições, imprensa, responsáveis por discentes, potenciais discentes, 

egressos(as) do IFAL e empresas fornecedoras. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) administrativos(as) e 

docentes), terceirizados(as), estagiários(as) e bolsistas. 

O atendimento é realizado In Loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

 

Segundo o Estatuto do IFAL, o Regimento Geral e conforme verificado junto 

aos(às) servidores(as) lotados(as), são competências do ambiente organizacional 

analisado 

1. Organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e 

administrativa da Reitoria; 

2. Assistir o Reitor no seu relacionamento institucional e administrativo; 

3. Preparar a correspondência oficial da Reitoria (confecção de envelopes e 

envio de correspondências em nome do IFAL); 

4. Coordenar o protocolo oficial da Reitoria; 

5. Orientar as empresas contratadas sobre a tramitação dos processos;  

6. Fornecer cópias de documentos institucionais, como declarações, 

convênios, contratos, portarias, ofícios e memorandos; recebimento de 

ofícios; 

7. Orientar os(as) servidores(as) de outras instituições interessados(as) em 

processos de redistribuição, permuta, cooperação e colaboração técnica;  

8. Atender aos(às) alunos(as), responsáveis por alunos(as) e demais 

usuários(as) interessados(as) quando não obtiveram sucesso nas demais 

instâncias institucionais; 

9. Participar de comissões designadas pelo Reitor; 

10. Receber documentação submetida à Reitoria, preparando-a para 

assinatura do Reitor, ou diligenciando os encaminhamentos necessários; 

11. Organizar a agenda do Reitor; 

12. Supervisionar os eventos da Reitoria; 

13. Solicitar emissão de diárias e passagens, além de controlar as emissões 

de relatórios de viagem do Reitor; 

14. Recepcionar os(as) visitantes na Reitoria; 
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15. Prestar suporte administrativo às atividades do Gabinete do Reitor, sob 

orientação da Chefia de Gabinete; 

16. Receber, elaborar, protocolar, encaminhar, arquivar, organizar, redistribuir 

os documentos que tramitam pelo Gabinete do Reitor (Memorandos, 

Ofícios, Portarias de Comissões e de dirigir veículos); 

17. Receber e atender ao público para informações gerais; 

18. Preparar para publicação de Portarias, Extratos, Avisos, Editais etc. de 

todos os campi e Reitoria no Diário Oficial da União; 

19. Publicar mensalmente o Boletim de Serviços; 

20. Enviar as informações e subsídios à defesa para órgãos do Poder Judiciário 

e Procuradoria Federal decorrente do recebimento de documentação de 

oficiais de justiça, mandados de segurança, intimações e citações 

 

Graças ao plano de expansão da Rede de Educação Profissional e 

Tecnológica, empreendido pelo Governo Federal, há uma crescente demanda de 

atendimento ao público interno e externo à instituição. A exemplo disso, temos que, 

contando com o mesmo quantitativo de servidores(as) desde 2012, o fluxo de serviço 

na Reitoria aumentou exponencialmente. Conforme informado pelo ambiente 

organizacional, em 2012 foram expedidos 289 Ofícios e 2317 Portarias, em 2013 

foram 414 Ofícios e 3037 Portarias, em 2014 foram expedidos 381 Ofícios e 3388 

Portarias e em 2015, 435 Ofícios e 3146 Portarias. 

Destacam-se ainda as seguintes justificativas para tal funcionamento 

ininterrupto: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12 horas diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de custos com equipamentos; 

● Satisfação do público com o atendimento mais eficaz; 

● Melhoraria no atendimento ao público externo devido à ampliação dos 

horários para recepção dos(as) visitantes e consequente prestação de 

informações presencialmente e por telefone, considerando que os 

intervalos das refeições (almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas 

vezes, são os horários mais duradouros ou os únicos que o público 

externo, majoritariamente trabalhadores(as), podem estar presente na 

Instituição; 
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● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Reitor no atendimento ao 

público interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à 

ampliação dos horários para prestação de informações presencialmente 

e por telefone; 

● Melhoraria na troca de informações e circulação de processos 

Continuidade de serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua 

execução com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do 

horário regular do(a) servidor(a); 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, 

resolução a contento dos processos relacionados ao ambiente, 

celeridade e eficiência no fazer institucional desses ambientes, 

corroborando para o crescimento do IFAL. 

 

 Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, 

bem como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, 

tanto interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) 

do ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público.  

 

 

7.1.2 Assessoria Executiva 
 

Atuando diretamente com a Reitoria, esse ambiente tem como 

público/usuário(a) atendido(a): 

● Público Externo: autoridades (gestores(as) de outros órgãos públicos ou 

dirigentes de empresas privadas que têm interesse em estabelecer parcerias 

com o IFAL ou já possuem algum vínculo, além de políticos(as) e 

representantes de entidades da sociedade civil) e representantes de outras 

instituições. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) administrativos(as) e 

docentes) e terceirizados(as). 

 

O atendimento é realizado In Loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC e, 

segundo o Regimento Geral, são competências do ambiente organizacional analisado 
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1. Orientar a tramitação dos processos administrativos e acompanhar a 

tramitação dos processos judiciais no âmbito do IFAL; 

2. Coordenar a elaboração de respostas às solicitações emanadas dos 

órgãos do controle externo (CGU – Controladoria Geral da União e TCU – 

Tribunal de Contas da União), encaminhando aos ambientes 

organizacionais responsáveis os assuntos apontados em seus relatórios de 

auditoria, bem como acompanhar a implementação das recomendações 

desses órgãos; 

3. Acompanhar os trabalhos das Comissões de Processos Administrativos 

Disciplinares e de Sindicância no âmbito do IFAL; 

4. Assessorar os trabalhos do Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes; 

5. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

6. Acompanhar o processo de planejamento e execução dos concursos 

públicos; 

7. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas 

pelo Reitor. 

 

Destacam-se ainda as seguintes justificativas para o funcionamento 

ininterrupto do ambiente organizacional: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12 horas diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Satisfação do público com o atendimento mais eficaz; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Reitor, ao Conselho 

Superior e ao Colégio de Dirigentes; 

● Melhoraria na troca de informações e circulação de processos;  

● Continuidade de serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua 

execução com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do 

horário regular do(a) servidor(a); 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, 

resolução a contento dos processos relacionados ao ambiente, 

celeridade e eficiência no fazer institucional desses ambientes, 

corroborando para o crescimento do IFAL. 
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Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público.  

 

 

7.1.3 Secretaria dos Órgãos Colegiados  
 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: egressos(as), representantes de entidades patronais, 

representantes de entidades dos(as) trabalhadores(as), representantes do 

ambiente organizacional público e representantes da SETEC/MEC. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) administrativos(as) e 

docentes), terceirizados(as). 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Segundo o Regimento Geral e são competências do ambiente organizacional 

analisado 

1. Prestar suporte administrativo às atividades dos órgãos colegiados, 

especialmente do Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes; 

2. Receber, protocolar, encaminhar, arquivar, organizar, redistribuir os 

documentos que tramitam nos órgãos colegiados; 

3. Participar das reuniões e registrar em Ata as decisões do Conselho 

Superior e do Colégio de Dirigentes; 

4. Receber e atender ao público para informações pertinentes aos Órgãos 

Colegiados; 

5. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas 

pelo Reitor ou pela Chefia de Gabinete. 

 

Destacam-se ainda as seguintes justificativas para o funcionamento 

ininterrupto do ambiente organizacional: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12 horas diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Satisfação do público com o atendimento mais eficaz; 
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● Mais qualidade e mais tempo para assistir aos colegiados, em especial 

ao Conselho Superior e ao Colégio de Dirigentes; 

● Melhoraria na troca de informações e circulação de processos;  

● Continuidade de serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua 

execução com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do 

horário regular do(a) servidor(a); 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, 

resolução a contento dos processos relacionados ao ambiente, 

celeridade e eficiência no fazer institucional desses ambientes, 

corroborando para o crescimento do IFAL. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público.  

 

7.1.4 Ouvidoria 
 

 O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: sociedade em geral. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as), estagiários(as) e 

bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Segundo o Regimento Geral são competências do ambiente organizacional 

analisado 

1. Receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e 

denúncias referentes ao desenvolvimento das atividades exercidas 

pelos(as) servidores(as) e discentes do IFAL; 

2. Acompanhar as providências solicitadas às unidades organizacionais 

pertinentes, informando os resultados aos(às) interessados(as), 

garantindo-lhes orientação, informação e resposta; 
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3. Identificar e interpretar o grau de satisfação dos(as) usuários(as), com 

relação aos serviços públicos prestados; 

4. Propor soluções e oferecer recomendações às instâncias pedagógicas e 

administrativas, quando julgar necessário, visando à melhoria dos serviços 

prestados, com relação às manifestações recebidas; 

5. Realizar, no âmbito de suas competências, ações para apurar a 

procedência das reclamações e denúncias, assim como eventuais 

responsabilidades, com vistas à necessidade ocasional de instauração de 

sindicâncias, auditorias e procedimentos administrativos pertinentes; 

6. Requisitar fundamentadamente, e exclusivamente quando cabíveis, por 

meio formal, informações junto aos ambiente organizacionais e às 

unidades da Instituição. 

 

Destacam-se ainda as seguintes justificativas para o funcionamento 

ininterrupto do ambiente organizacional: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12 horas diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Satisfação do público com o atendimento mais eficaz; 

● Mais celeridade na resolução de problemas e conflitos que demandam 

soluções ou encaminhamentos imediatos; 

● Melhoraria na troca de informações e circulação de processos;  

● Continuidade de serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua 

execução com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do 

horário regular do(a) servidor(a); 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, 

resolução a contento dos processos relacionados ao ambiente, 

celeridade e eficiência no fazer institucional desses ambientes, 

corroborando para o crescimento do IFAL. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público.  
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7.1.5 Procuradoria Federal 
 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: autoridades (gestores(as) de outros órgãos públicos 

ou dirigentes de empresas privadas que têm interesse em estabelecer 

parcerias com o IFAL ou já possuem algum vínculo, além de políticos(as) 

e representantes de entidades da sociedade civil) e representantes de 

outras instituições. 

● Público Interno: alunos(as) e servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes). 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Segundo o Regimento Geral são competências do ambiente organizacional 

analisado 

1. Assistir o Reitor em questões referentes à legalidade dos atos a serem 

por ele praticados ou já efetivados; 

2. Elaborar e apresentar parecer sobre processos de licitação; 

3. Emitir parecer sobre contratos e convênios; 

4. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

a sua área; 

5. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas 

pelo Reitor. 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público.  

 

 

7.1.6 Auditoria Interna 
 

A Auditoria Interna do IFAL é o ambiente organizacional que tem a tarefa de 

fortalecer e assessorar a gestão, bem como racionalizar as ações do Instituto Federal 

de Alagoas e prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito da Instituição, 

aos Órgãos de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas 
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da União, respeitada a legislação pertinente. (Redação dada pela Resolução nº 

16/CS, de 07/06/2010 que vincula a Auditoria Interna ao Conselho Superior do IFAL). 

Nesse contexto, o fortalecimento da gestão consiste em agregar valor ao 

gerenciamento da ação governamental, contribuindo para o cumprimento das metas 

previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos 

da União no âmbito da entidade, a comprovação da legalidade e a avaliação dos 

resultados, quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão. Com relação à 

racionalização das ações de controle, o objetivo é eliminar atividades de auditoria em 

duplicidade, nos órgãos/unidades que integram o Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, bem como gerar novas atividades de auditoria que 

preencham lacunas por meio de pauta de ações articuladas. Essa racionalização visa 

a aperfeiçoar a utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis. O apoio ao 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal consiste no fornecimento 

periódico de informações sobre os resultados dos trabalhos realizados, bem como no 

atendimento das solicitações de trabalhos específicos. 

A Auditoria Interna, vinculada ao Conselho Superior, possui autonomia 

funcional, atuando na Reitoria e nos campi da instituição, por telefone, e-mail, 

Memorandos Eletrônicos ou presencialmente, auditando e elaborando relatórios 

resultantes das Ações de Auditoria desenvolvidas nos mesmos. O acompanhamento 

da implantação das recomendações exaradas pela Auditoria Interna do IFAL é feito 

através da análise das respectivas respostas e documentos probatórios emitidos pelos 

ambientes organizacionais auditados. Além disso, quando necessário, os(as) 

auditores(as) realizam verificações “in loco” para constatar a implantação das 

recomendações. As conclusões dos trabalhos realizados pela Auditoria do IFAL 

consolidadas em Relatórios de Auditoria são encaminhados aos(às) Diretores(as) 

Gerais dos Campi e ao Reitor. Os Relatórios Preliminares e Planos de Providência, 

após aprovação do Auditor Chefe, são encaminhados para conhecimento e 

providências cabíveis aos Diretores(as) Gerais dos Campi e Pró-Reitores das áreas 

correlatas.  

O público/usuário(a) atendido(a) pelo ambiente da Auditoria Interna é 

● Público Externo: autoridades (gestores(as) de outros órgãos públicos 

ou dirigentes de empresas privadas que têm interesse em estabelecer 

parcerias com o IFAL ou já possuem algum vínculo, além de políticos(as) 

e representantes de entidades da sociedade civil), representantes de 
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outras instituições, órgãos de controle interno e externo, responsáveis 

por alunos(as), empresas fornecedoras, comunidade do entorno. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as), estagiários(as) e 

bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

As atividades desempenhadas pela Auditoria Interna (AUDINT) estão previstas 

nas seguintes normas: Decreto nº 3.591, de 6 de setembro 2000; Instrução Normativa 

n.º 01, de 06 de abril de 2001; Instrução Normativa CGU nº 01, 03 de janeiro de 2007; 

Resolução nº 46/CS/2014 – que aprova o regimento interno da Auditoria Interna do 

IFAL; Resolução nº 11, de 22 de setembro de 2009 do Conselho Superior do IFAL, 

publicado no D.O.U de 26 de outubro de 2009 com fundamento da Lei n º 11.892/2008 

e Regimento Geral do IFAL, sendo as principais: 

1. Assessorar e otimizar a gestão, bem como racionalizar as ações do IFAL 

e prestar apoio e informação, dentro de suas especificidades no âmbito da 

Instituição, aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação 

pertinente; 

2. Realizar auditagem obedecendo a programas de auditoria previamente 

elaborada para identificar irregularidades; 

3. Acompanhar as execuções orçamentária, financeira e patrimonial; 

4. Observar o cumprimento das normas, regulamentos, planos, programas, 

projetos e custos para assegurar o perfeito desenvolvimento da instituição; 

5. Identificar os problemas existentes no cumprimento das normas de 

controle interno relativos às administrações orçamentária, financeira e 

patrimonial e de pessoal; 

6. Elaborar relatórios parciais e globais de auditagem realizadas, 

assinalando as eventuais falhas encontradas para fornecer subsídios 

necessários à tomada de decisão; 

7. Emitir parecer sobre matéria de natureza orçamentária, financeira e 

patrimonial e de pessoal que foram submetidos a exames, estudando e 

analisando processos para subsidiar decisão superior; 

8. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
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9. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional; 

 

Em 2015, a atuação da Auditoria Interna abrangeu 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 Auditoria compartilhada entre a 

Controladoria Geral da União (CGU) e a Auditoria Interna do IFAL, na área de 

Finalística deste órgão. Além disso, foram realizadas verificações in loco nos ambiente 

organizacionais da Reitoria e nos campi Maceió, Arapiraca, Coruripe, Palmeira dos 

Índios, Santana do Ipanema e São Miguel dos Campos. 

A Auditoria Interna atua contribuindo para o cumprimento das metas previstas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014-2018), bem como em sua 

Proposta Orçamentária para o exercício, acompanhando a execução dos programas, 

projetos e ações, sob os aspectos contábil, patrimonial, financeiro, orçamentário e 

legal, observando a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da gestão não 

só na Reitoria como em todos os 16 (dezesseis) campi do IFAL desenvolvendo essas 

atividades de modo que vem cumprindo 100% do planejado, desde 2011. 

Segundo o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2016, 

aprovado pela Resolução nº 8/CS/2016, para a realização dos trabalhos, o ambiente 

organizacional de Auditoria Interna do IFAL apresenta cálculo anual de pessoas-hora 

por servidor(a) lotado(a) no ambiente organizacional e por Ação, considerando o 

funcionamento tal qual o horário atual (12 horas ininterruptas). Esse cálculo, bem 

como todos as demais atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, previstos no 

PAINT foram submetidos e aprovados pelo Conselho Superior e encaminhado à 

CGU/AL, sem que houvesse ressalva ou correções. A alteração da jornada de 

trabalho nesse ambiente acarretaria ainda replanejamento de todas as ações, 

reduzindo drasticamente a quantidade de horas destinadas às atividades. 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as 

seguintes justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

● Aprimorar o controle interno da instituição; 
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● Ampliação do horário de atendimento aos(às) gestores(as); 

● Uniformizar os procedimentos de auditoria; 

● Ampliar o horário de atendimento aos órgãos de controle; 

● Cumprir tempestivamente as demandas oriundas dos órgãos de controle 

interno e externo (CGU e TCU); 

● Ampliar o horário de atendimento ao público interno e externo. 

 

 

7.1.7 Coordenação de Relações Internacionais 
 

 O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: autoridades (gestores(as) de outros órgãos públicos 

ou dirigentes de empresas privadas que têm interesse em estabelecer 

parcerias com o IFAL ou já possuem algum vínculo, além de políticos e 

representantes de entidades da sociedade civil) e representantes de 

outras instituições. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as), estagiários(as) e 

bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Segundo o Regimento Geral são competências do ambiente organizacional 

analisado 

1. Propor diretrizes para uma política institucional na área de cooperação 

internacional; 

2. Divulgar e promover a conscientização da importância das atividades de 

cooperação internacional para o IFAL, considerando a comunidade 

acadêmica local, docentes, discentes e técnico(a)-administrativos(as); 

3. Buscar e promover intercâmbio com instituições e agências de 

cooperação técnica, tecnológica, científica e cultural no exterior;  

4. Atualizar e divulgar as informações referentes a programas de 

cooperação internacional existentes;  

5. Divulgar as atividades do IFAL em outros países, no interesse do ensino 

e da pesquisa; 
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6. Receber e apoiar a demanda externa de propostas de cooperação 

internacional em suas diversas modalidades; 

7. Gerenciar, acompanhar e avaliar os programas de cooperação 

internacional vigentes; 

8. Apoiar o encaminhamento de projetos aos órgãos de fomento nacionais e 

internacionais, com o intuito de obter apoio financeiro; 

9. Emitir parecer nos processos de acordos e convênios internacionais; 

10. Coordenar os processos de admissão e acompanhamento de estudantes 

estrangeiros(as) no IFAL e o encaminhamento de estudantes do IFAL ao 

exterior; 

11. Realizar assistência a participantes estrangeiros(as) que se encontra em 

atividade na instituição; 

12. Apoiar, propor e realizar eventos internacionais em conjunto com os 

Campi e núcleos; 

13. Assessorar a Reitoria e os Campi em assuntos internacionais. 

 

Destacam-se ainda as seguintes justificativas para tal funcionamento 

ininterrupto: 

● Ampliação do horário de atendimento aos órgãos ou aos (às) 

participantes estrangeiros(as) que tenham algum vínculo com o IFAL ou 

pretendam ter. 

● Ampliar o horário de atendimento ao público interno e externo. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público.  

 

 

7.1.8 Departamento de Comunicação e Eventos 
 

São atividades desse ambiente organizacional a comunicação social, o 

marketing, o cerimonial e a parte de eventos do IFAL. O público/usuário(a) atendido(a) 

nesse ambiente é 
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● Público Externo: Imprensa, responsáveis pelos(as) alunos(as), 

potenciais alunos(as), egressos(as), instituições e servidores(as) dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, empresas, instituições, 

fornecedores(as). 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as), estagiários(as) e 

bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Segundo o Regimento Geral são competências do ambiente organizacional 

analisado 

1. Realizar e auxiliar as atividades relacionadas à assessoria de imprensa; 

2. Promover e acompanhar as ações de comunicação nos Campi; 

3. Organizar material de clipagem que tenha como fonte veículos de 

comunicação; 

4. Divulgar as atividades do IFAL; 

5. Coordenar a elaboração do planejamento anual das atividades de 

comunicação; 

6. Acompanhar, avaliar e emitir relatório anual das ações de comunicação 

previstas no planejamento; 

7. Avaliar e propor canais para veiculação de mensagens e campanhas 

institucionais; 

8. Propor projetos para melhoria dos processos de divulgação e 

comunicação institucional; 

9. Coordenar a produção de jornais impressos, boletins informativos, 

telejornais, radio jornais, documentários em vídeo e webjornais voltados 

para a comunidade acadêmica e para o público externo; 

10. Coordenar ações de marketing institucional; 

11. Responsabilizar-se pelo cerimonial e pelos eventos da Reitoria; 

12. Assessorar as equipes de cerimonial nos Campi; 

13. Coordenar o protocolo oficial do IFAL; 

14. Propor padrões e uniformizar os sítios da Reitoria e dos Campi, em 

conformidade com orientações do MEC e outras normas vigentes; 
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15. Coordenar a manutenção e atualização do sítio oficial, propor diretrizes 

para criação e manutenção dos sítios pertences ao IFAL; 

16. Elaborar campanhas específicas de acordo com a demanda de eventos 

da Reitoria e dos Campi; 

17. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

18. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas 

pelo Reitor. 

 

Destacam-se ainda as seguintes justificativas para o funcionamento 

ininterrupto: 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua 

execução com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do 

horário regular do(a) servidor(a); 

● A assessoria de comunicação ou jornalística não possui horário para ser 

demandada, uma vez que, para além da atuação ativa de seus(suas) 

profissionais na divulgação das ações institucionais, ela depende da 

disponibilidade de horários dos(as) jornalistas dos veículos de 

comunicação para obter, sobretudo, mídia espontânea, garantindo o 

acesso da população a informações de interesse público nos veículos 

de comunicação social abertos.  

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público.  

 

 

7.1.9 Diretoria de Gestão de Pessoas 
 

A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) realiza atividades de administração 

e pagamento de Pessoal, gestão de saúde do(a) servidor(a), contratação e admissão 

de Pessoal, desenvolvimento e capacitação de Pessoal. Dentre cada uma dessas 

atividades, a DGP atua supletivamente em todos seus segmentos, sendo o órgão de 

gestão responsável pela orientação nas demandas relacionadas aos(às) 
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servidores(as) de cada ambiente organizacional. O público/usuário(a) atendido(a) 

pelo ambiente organizacional de gestão de pessoas é 

● Público Externo: responsáveis pelos(as) alunos(as), potenciais 

alunos(as), servidores(as) aposentados(as), pensionistas, egressos(as), 

ex-professores(as) substitutos(as), candidatos(as) aprovados(as) em 

concurso público realizado pelo IFAL, instituições e servidores(as) dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, empresas, instituições de 

controle interno e externo, empresas privadas (dos planos de saúde e 

dos locais responsáveis pela recepção de alunos(as) nos programas de 

estágio, interessadas em firmar convênios com o IFAL), oficiais das 

Justiças Estaduais e Federal 

● Público Interno: alunos(as) inscritos(as) em programas de estágios, 

servidores(as) (técnicos(as) administrativos(as) e docentes), 

terceirizados(as) e bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Segundo o Regimento Geral e as respostas à consulta realizada pela CIS, foi 

possível identificar que são competências do ambiente organizacional analisado 

1. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar 

todas as atividades de gestão de pessoas, zelando pela integração e 

compatibilização dos programas de trabalho, bem como pelo cumprimento 

das normas vigentes; 

2. Presidir os processos de provimento de cargos, bem como gerenciar os 

de remoção e redistribuição de servidores(as) no âmbito do IFAL; 

3. Supervisionar os serviços de processamento da folha de pagamento; 

4. Subsidiar a elaboração da proposta orçamentária relativa às ações de 

gestão de pessoas; 

5. Acompanhar os processos de progressão, afastamento, licença e 

aposentadoria de servidores(as); 

6. Elaborar projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento da área 

de gestão de pessoas; 

7. Propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria da área de 

gestão de pessoas, inclusive no tocante à saúde, à segurança no trabalho 

e à capacitação; 
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8. Realizar estudos de dimensionamento da força de trabalho e adequação 

de lotação dos Campi da Reitoria; 

9. Supervisionar a execução da política de gestão de pessoas da Reitoria e 

dos Campi; 

10. Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à gestão de 

pessoas; 

11. Supervisionar a execução dos recursos alocados no orçamento de 

pessoal; 

12. Organizar e manter atualizadas as informações relativas à legislação e a 

jurisprudência referentes a assuntos de pessoal; 

13. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

a sua área; 

14. Prestar esclarecimentos aos órgãos de controle acerca de processos 

administrativos e questões pertinentes à área; 

15. Atendimento às demandas da CGU, TCU e AGU; 

16. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

17. Atendimento ao público (servidores(as) e discentes) inscritos(as) em 

programas de estágio, prestando, em todos os casos, orientação 

normativo-legal acerca de direitos e deveres e de procedimento adequados 

a serem adotados; 

18. Elaboração de portarias, notas técnicas, despachos, ofícios (para órgãos 

públicos e, principalmente, para atender às demandas dos órgãos de 

controle e judiciais), termos de posse para cargos comissionados; 

19.  Manutenção dos malotes de todos os campi do IFAL, em que se dará a 

guarda e o envio de processos relacionados à área de pessoal;  

20. Gerenciamento das empresas que firmem convênio com o IFAL em 

programas de estágio;  

21. Gerenciamento do Sistema de Remoção Interna do IFAL (SIREM);  

22. Gerenciamento do novo sistema de controle do ponto eletrônico dos(as) 

servidores(as); 

23. Gerenciamento das atividades correlacionadas aos convênios com as 

empresas de plano de saúde;  
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24. Gerenciamento da disponibilização e controle dos cursos de capacitação 

dos(as) servidores(as); 

25. Gerenciamento dos programas de melhoria da qualidade de vida dos(as) 

aposentados(as);  

26. Controle dos processos de reposição ao erário, responsável pela 

arrecadação de montante significativo de valores aos cofres públicos 

27. Emissão de carteiras funcionais. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público, principalmente porque, 

algumas dessas atividades desenvolvidas no ambiente organizacional são exclusivas 

de coordenações sistêmicas que não existem nos campi.  

Caso seja adotada a redução do horário de funcionamento no mesmo (de 12 

horas para 8h), o atendimento ao público (discentes, servidores(as), candidatos(as), 

empresas, comunidade do entorno, Pró-Reitores(as), Diretores(as) dos campi e 

Reitor, etc.) será comprometido, trazendo prováveis prejuízos e não prezando pelo 

Princípio da Eficiência no serviço público. 

 
 

7.1.10 Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal 
 

Executando atividades que estão diretamente ligadas ao ambiente da 

Diretoria de Gestão de Pessoas, o Departamento de Administração e Pagamento de 

Pessoal, realiza atividades de cadastro e lotação de Pessoal e as relacionadas à 

aposentadoria e pensão. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

 

● Público Externo: servidores(as) aposentados(as), pensionistas, 

egressos(as), ex-professores(as) substitutos(as), instituições e 

servidores(as) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

empresas, instituições de controle interno e externo, empresas privadas 

(dos planos de saúde), oficiais das Justiças Estaduais e Federal 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 



52 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Segundo o Regimento Geral e informações prestadas pelos(as) servidores(as) 

são competências do ambiente organizacional analisado 

1. Planejar, gerenciar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades 

relacionadas ao pagamento de pessoal, bem como interpretar e aplicar as 

normas e legislação pertinentes; 

2. Fornecer dados relativos à despesa com pessoal, para elaboração da 

proposta orçamentária do IFAL, bem como para a emissão do relatório de 

gestão; 

3. Homologar a folha de pagamento do IFAL; 

4. Incluir e acompanhar os valores referentes ao pagamento de gratificação 

por participação em curso/concurso; 

5. Incluir, cadastrar e acompanhar processos de SICAJ; 

6. Assessorar o titular da Diretoria de Gestão de Pessoas em assuntos de 

seu campo de atuação; 

7. Desenvolver as seguintes tarefas relacionadas aos (às) servidores(as) da 

Reitoria: 

a) emissão, distribuição, recebimento e controle das folhas de frequência; 

b) análise e cálculos de valores a descontar, inclusive correspondentes à 

falta; 

c) inclusão de rubricas para pagamento diverso; 

d) inclusão de pensão alimentícia; 

e) inclusão de ajustes financeiros referentes às Progressões Funcionais, 

às nomeação/designação/exoneração e dispensa de função e à 

substituição de chefia; 

f) inclusão de Adicionais no módulo (SIAPEnet); 

g) pagamento de auxílio natalidade; 

h) alteração de domicílio bancário; 

i) cálculo para pagamento de valores correspondentes aos processos de 

Exercício Anterior e a respectiva inclusão no módulo; 

j) cálculo para pagamento de ajuda de custo; 

k) emissão de declarações diversas relativas aos assuntos de pagamento 

de pessoal; 
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l) emissão de fichas financeiras; 

m) emissão de relatórios diversos, Extrator de Dados/DW, referentes aos 

dados da folha de pagamento de pessoal; 

n) registro no SIAPEnet de Termo de Ocorrências-Consignatárias; 

o) análise, cadastro e inclusão de auxílio transporte; 

p) acompanhamento e lançamento no sistema de licença médica; 

q) desempenhar outras atividades relacionadas a sua área de atuação. 

8. Atendimento por telefone, e-mail ou presencialmente a aposentados(as), 

pensionistas, familiares, curadores(as) e procuradores(as) dos(as) 

mesmos(as), domiciliados(as) na capital, no interior ou em outros Estados, 

bem como servidores(as) em atividade nos diversos campi, advogados(as) 

dos(as) aposentados(as) e pensionistas e outros órgãos; 

9. Análise de processos de aposentadoria, reversão de aposentadoria, 

revisão de aposentadoria/pensão, comunica óbito, contagem de tempo de 

serviço, abono permanência, pensão por morte, alteração de domicílio 

bancário, inclusão de dependentes, alteração de dados cadastrais, isenção 

de Imposto de Renda, exercícios anteriores, reposição ao Erário;  

10. Gerar folha de pagamento de aposentados(as) e pensionistas;  

11. Emitir declaração/certidão para aposentados(as) e pensionistas, 

alimentandos(as) de aposentados(as) e pensionistas;  

12. Recadastrar aposentados(as) e pensionistas e reestabelecimento de 

aposentadoria e pensão por falta de recadastramento; 

13. Prestar informações a Auditorias, sistema de Trilha de Auditoria de 

Pessoal da CGU;  

14. Elaborar Trilha TCU;  

15. Entregar contracheques e comprovante de rendimentos;  

16. Receber formulários de adesão à Funpresp;  

17. Acompanhar de aposentadorias compulsórias;  

18. Atualizar do fundamento legal das aposentadorias;  

19. Responder a ofícios da AGU para subsidiar defesa em processos 

judiciais;  

20. Encaminhar solicitação de perícia médica para o SIASS;  

21. Cadastrar/atualizar procuração/curatela;  

22. Solicitar cópia de pasta funcional/processos;  
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23. Enviar cartas oficiais para notificação dos aposentados e pensionistas;  

24. Elaborar portarias para aposentadoria, pensão e abono de permanência; 

e 

25. Desenvolver projetos de qualidade de vida para aposentados(as) visando 

a integração e socialização entre os mesmos (CinePipoca). 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público, principalmente porque, 

algumas dessas atividades desenvolvidas no ambiente organizacional são exclusivas 

de coordenações sistêmicas que não existem nos campi.  

Considerando, ainda, que esse ambiente, assim como a DGP, trabalha com 

folha de pagamento de pessoal (ativo e aposentado), e considerando o período curto 

do cronograma disponível para a folha de pagamento ser trabalhada, qual seja, 

normalmente durante 15 dias no mês, com a jornada de trabalho diminuída, o tempo 

para trabalho da folha, seria diminuído em, pelo menos, 60h/mês. 

 

 

7.1.11 Pró-Reitoria de Ensino 

 

No âmbito do IFAL, em que as ofertas de serviços são variadas e as 

demandas são específicas, de acordo com cada uma das mais diversas localidades 

dos seus campi, o que se requer da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) é garantir as 

diretrizes e a avaliação para que haja unidade e padrão de qualidade na diversidade.  

Para atender as demandas acadêmicas do Ensino em uma Instituição de 

natureza pluricurricular e multicampi, que atua em todos os níveis e em todas as 

modalidades da educação profissional, a PROEN ancora-se nos referenciais do 

modelo de gestão sistêmica. 

Essas ofertas institucionais exigem dos campi de origem ações de articulação 

e exigem da PROEN, como órgão sistêmico responsável por coordenar processos de 

planejamento, de acompanhamento, de avaliação e de operacionalização, a 

realização de atividades de caráter imediato e/ou de curto, longo e/ou médio prazos 

que garantam o pleno funcionamento de cada uma delas. Por isso é preciso garantir 
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o pleno desenvolvimento das competências da PROEN como uma condição essencial 

para o alcance dos objetivos do Instituto.  

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: egressos(as), ex-professores(as), instituições e 

servidores(as) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

empresas, instituições de controle interno e externo, empresas privadas. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. Em prol 

do detalhamento de atividades na mesma condição de prestação, elencam-se os 

seguintes serviços que são competências do ambiente organizacional analisado 

1. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas 

à definição das prioridades educacionais dos campi; 

2. Definir as vagas, conjuntamente com as Direções-Gerais de cada 

campus, publicar os editais e realizar os processos seletivos para ingresso 

de estudantes nos diversos campi da instituição; 

3. Garantir identidade e unidade curricular e desenvolvimento de política e 

ação pedagógica própria, no âmbito do Instituto; 

4. Instituir políticas afirmativas que atendam a demandas da sociedade, 

visando a democratização do acesso; 

5. Promover e incentivar a avaliação e melhoria contínua do Projeto Político-

Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Cursos; 

6. Estimular e propor acordos de cooperação mútua entre o Instituto e outras 

instituições, buscando a melhoria de ensino por meio da troca de 

experiências; 

7. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os 

quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

8. Propor políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento das ofertas 

educacionais, em conjunto com as Pró-Reitorias de Extensão e de 

Pesquisa e Inovação, bem como avaliar sua implementação; 
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9. Propor políticas e diretrizes para a educação a distância e para a 

disseminação de tecnologias educacionais, articuladamente à pesquisa, à 

extensão e à gestão de tecnologia da informação; 

10. Possibilitar e promover a mobilidade discente como via de promoção de 

enriquecimento acadêmico; 

11. Propor o calendário anual de referência para as atividades acadêmicas; 

12. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

13. Supervisionar os critérios de seleção para ingresso dos(as) estudantes; 

14. Incentivar e acompanhar as atividades que visem à capacitação do corpo 

docente e da equipe técnico-pedagógica; 

15. Articular o funcionamento das Diretorias de Ensino dos campi, de acordo 

com a política de ensino do IFAL; 

16. Apresentar relatórios de atividades da Pró-Reitoria, quando solicitado por 

órgãos superiores; 

17. Zelar pela garantia da qualidade do ensino; 

18. Promover e coordenar políticas de assistência ao estudante no âmbito da 

Instituição; 

19. Promover, nos campus e polos de educação a distância do IFAL, ações 

com vistas a implantar e acompanhar as políticas de ensino institucionais. 

20. Elaborar normas no âmbito da Pró-Reitoria; 

21. Acompanhar e articular as atividades das unidades organizacionais a si 

vinculadas; 

22. Elaborar em conjunto com as demais Pro-Reitorias e Diretoria de Gestão 

de Pessoas o Relatório de Gestão Anual da instituição, respeitando os 

prazos estabelecidos; 

23. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito da Pró-Reitoria; 

24. Administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Pró-Reitoria de 

Ensino; 

25. Propor mecanismos de articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

26. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 
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27. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

28. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.12 Diretoria de Políticas Estudantis 

 

Na Reitoria, as atividades de assistência estudantil, alimentação e nutrição, 

ações inclusivas e projetos de políticas estudantis estão vinculadas ao ambiente 

organizacional da Diretoria de Políticas Estudantis. O público/usuário(a) atendido(a) 

nesse ambiente é 

● Público Externo: egressos(as), ex-servidores(as). 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Segundo o Regimento Geral do IFAL e consulta realizada junto aos servidores(as) 

que atuam no ambiente organizacional analisado, são competências do mesmo 

 

1. Promover a democratização e a equiparação de oportunidades 

educacionais no IFAL; 

2. Implementar a política de assistência estudantil, na perspectiva da 

inclusão social, da formação ampliada, da produção de conhecimento, da 

melhoria do desempenho acadêmico e de qualidade de vida; 

3. Propor e acompanhar a implantação de programas de assistência ao 

educando no âmbito do IFAL; 

4. Planejar, organizar e acompanhar as ações de inclusão em conjunto com 

os campi, sistematizando as informações e consolidando as ações 

realizadas; 
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5. Incentivar o desenvolvimento de campanhas educacionais nos recintos 

escolares; 

6. Propor projetos, programas e ações institucionais voltados ao apoio e ao 

desenvolvimento dos(as) estudantes; 

7. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

8. Supervisionar a realização e manter registros da caracterização 

socioeconômica e educacional do corpo discente do IFAL; 

9. Estimular a organização de entidades estudantis; 

10. Promover cursos, palestras, seminários e debates visando à formação 

política e social dos(as) estudantes; 

11. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades educacionais e de 

eventos culturais, esportivos e sociais; 

12. Zelar pelo bom funcionamento das atividades de assistência aos(às) 

estudantes em todos os campi; 

13. Prestar apoio e assessoria aos campi em assuntos relativos a políticas 

estudantis; 

14. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito da Diretoria; 

15. Acompanhar e articular as atividades das unidades organizacionais a si 

vinculadas; 

16. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

17. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

18. Promover e coordenar políticas de assistência ao(à) estudante no âmbito 

do IFAL; 

19. Monitorar a execução da política de assistência aos(às) estudantes 

desenvolvidas nos campi; 

20. Orientar, assessorar e acompanhar projetos e atividades relacionadas à 

assistência estudantil; 

21. Elaborar projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento dos 

programas de apoio às atividades estudantis do IFAL; 
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22. Prestar apoio e assessoria aos campi em assuntos relativos à assistência 

estudantil; 

23. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

24. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

25.  Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

26. Planejar, coordenar e integrar as ações relacionadas à política de 

inclusão; 

27. Promover a cultura da educação para a convivência, o respeito às 

diferenças, a inclusão, permanência e saída exitosa de alunos(as) para o 

mundo do trabalho, buscando a remoção de todos os tipos de barreiras; 

28. Planejar, estimular e promover políticas continuadas de ações inclusivas 

no IFAL; 

29. Assessorar a Diretoria nas questões relacionadas à inclusão; 

30. Fomentar, divulgar e assessorar programas, projetos e atividades de 

ensino, pesquisa e de extensão, no âmbito do Instituto, em todas as 

dimensões inclusivas definidas pelo MEC; 

31. Planejar, organizar e acompanhar as ações de inclusão em cada campi, 

sistematizando as informações e consolidando as ações realizadas; 

32. Auxiliar o atendimento às pessoas com deficiência em cada campi; 

33. Prestar apoio e assessoria aos campi em assuntos relativos às ações 

inclusivas; 

34. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

35. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

36. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 
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interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.13 Diretoria de Educação à Distância 

 

Por contar com um quantitativo amplo de servidores, bolsistas e usuários 

envolvidos, esse ambiente organizacional não funciona na sede da Reitoria por falta 

de espaço físico que o acomode adequadamente, mas em um prédio anexo alugado 

para o funcionamento do mesmo. O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: egressos(as), ex-professores(as), empresas 

privadas. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Segundo o Regimento Geral do IFAL e consulta realizada junto aos(às) servidores(as) 

que atuam no ambiente organizacional analisado, são competências do mesmo 

1. Propor, discutir e desenvolver as políticas para a modalidade de educação 

a distância no IFAL; 

2. Estabelecer processos e fomentar a criação de condições objetivas para 

a organização e o desenvolvimento da modalidade em todos os níveis 

educacionais; 

3. Normatizar, supervisionar e acompanhar os processos de ensino relativos 

à modalidade em todos os níveis educacionais; 

4. Acompanhar o processo de ingresso dos(as) estudantes e as políticas de 

Assistência Estudantil nos cursos a distância do IFAL; 

5. Apoiar os campi nos processos de criação, reestruturação, extinção, 

cadastramento e reconhecimento de cursos a distância; 

6. Acompanhar, orientar e avaliar a implantação de novos cursos a distância 

no IFAL; 

7. Controlar e manter os projetos pedagógicos dos cursos a distância; 

8. Acompanhar a execução dos currículos dos cursos a distância, bem como 

os índices de desempenho de estudantes; 
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9. Prover o Pesquisador Institucional das informações necessárias para 

manter atualizados os dados dos cursos superiores a distância junto aos 

sistemas do Governo Federal, 

10. Propor normativos relacionados ao Ensino Superior na instituição; 

11. Fomentar a realização de eventos científicos relacionados à modalidade 

a distância; 

12.  Propor as ofertas de novos cursos e novas vagas em cursos de educação 

a distância; 

13. Promover a formação continuada do pessoal docente e técnico(a)-

administrativo(a) relacionado à modalidade de educação a distância; 

14. Fomentar a implantação de políticas e programas de educação a 

distância, visando a democratização do acesso à educação, à informação, 

ao conhecimento e à interiorização da oferta de vagas; 

15. Assistir a Pró-Reitoria de Ensino em assuntos educacionais dos cursos de 

EAD; 

16. Analisar documentação dos(as) alunos(as) formados(as) e encaminhar à 

Coordenação de Registro de Diplomas para fins de confecção, emissão e 

registro dos diplomas dos cursos de graduação a distância do IFAL; 

17. Assessorar a elaboração de projetos de cursos a distância; 

18. Coordenar a rede de apoio tecnológico e a utilização de sistemas 

interativos de aprendizagem online nas atividades de EAD em todos os 

campi; 

19. Acompanhar o índice de desempenho dos(as) estudantes nos cursos a 

distância e nos módulos de EAD dos cursos presenciais; 

20. Acompanhar e avaliar as atividades de tutoria online dos cursos a 

distância oferecidos; 

21. Prestar apoio e assessoria aos campi em assuntos relativos à educação 

a distância; 

22. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito do Departamento; 

23. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

24. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 
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25. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

26. Armazenar, controlar e movimentar os bens de consumo da DIREAD;  

27. Realizar manutenção e registros de entrada e saída dos materiais;  

28. Organizar a estocagem dos materiais;  

29. Fiscalizar o contrato de aluguel realizado pelo IFAL e a empresa THL - 3 

construções Ltda;  

30. Atender às empresas comerciais; acompanhamento da execução 

orçamentárias contratual;  

31. Certificar e controlar o consumo de energia e do condomínio empresarial; 

32. Certificar o aluguel do contrato 33/2014;  

33. Elaborar o termo de referência para compras e serviços;  

34. Requisitar e carimbos, veículos e diárias para motorista; 

35. Atender e receber documentos de alunos(as) e professores(as) que se 

deslocam de cidades do interior; 

36. Digitar e arquivar documentos de fechamento de disciplinas (mapas de 

notas, frequências, provas);  

37. Receber, em todos os horários, documentos escolares encaminhados 

pelos(as) professores(as); 

38. Emitir declaração da situação acadêmica dos(as) alunos(as), onde 

constam os vínculos destes(as) com a Instituição, tais como 

matriculados(as), vinculados(as), concluintes;  

39. Emitir históricos escolares; 

40. Organizar todos os procedimentos que envolvem a colação de grau dos 

cursos da UAB; 

41. Elaborar entregar certificados de conclusão do curso de pós-graduação 

em Gestão Municipal; 

42. Incluir no sistema eletrônico as solicitações de diárias para docentes e 

tutores(as) e baixa das prestações de conta de viagens, cujo atendimento 

aos(às) docentes é feito em todos os horários, principalmente no intervalo 

do almoço; 

43. Atendimento diário ao(à) aluno(a) e docente, seja presencial ou virtual;  
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44. Comunicação institucional por meio eletrônico com professores(as), 

alunos(as), técnicos(as) administrativos(as) dos campi e da Reitoria do 

IFAL; 

45. Recebimento de documentos dos diversos campi do IFAL; 

46. Elaboração, redação e encaminhamento de documentos oficiais por meio 

físico ou eletrônico; elaboração e encaminhamento da folha de pagamento 

de bolsas dos(as) alunos(as) participantes dos programas institucionais;  

47. Elaboração de relatório de prestação de contas; 

48. Elaboração e entrega de certificados e declaração aos(às) alunos(as), 

docentes e técnicos(as)-administrativos(as), participantes de programas 

institucionais; 

49. Elaboração de material para divulgação oficial em páginas eletrônicas do 

Instituto; 

50. Avaliação dos documentos recebidos dos(as) alunos(as) e docentes, 

retornando o documento ao interessado para correções, caso contenham 

erros de preenchimento, iniciando assim uma nova avaliação; 

51. Encaminhamento aos ambiente organizacionais acadêmicos dos 

documentos avaliados e certificados, por meio eletrônico ou físico; 

52. Arquivamento de documentos com cópia digital; 

53. Acompanhamento dos trabalhos executados pelos(a)s alunos(as) 

integrantes dos programas institucionais por meio de relatórios e 

apresentações orais; 

54. Acompanhamento dos procedimentos administrativos e financeiros 

relativos ao pagamento de bolsas dos(as) alunos(as) participantes dos 

programas institucionais. 

 Esses procedimentos demandam tempo e interdependência entre 

servidores(as), por exigir continuidade na realização das tarefas, de modo que não se 

prolongue o resultado final e as atividades administrativas desenvolvidas no ambiente 

organizacional requisitam permanência contínua a fim de atender os prazos 

estipulados nos calendários escolares. 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 
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7.1.14 Departamento de Educação Básica 

 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: egressos(as), ex-professores(as), servidores(as) de 

outras instituições. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Segundo o Regimento Geral do IFAL são competências do mesmo 

1. Assessorar a elaboração de projetos de cursos de ensino profissional, em 

consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação - 

MEC; 

2. Participar do planejamento, implantação e avaliação das ações e políticas 

de ensino, nos campi do IFAL, em consonância com as diretrizes 

emanadas da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/Ministério 

da Educação (SETEC/MEC); 

3. Incentivar e promover ações que venham a contribuir para o crescimento, 

o fortalecimento e o desenvolvimento acadêmico de ensino profissional; 

4. Acompanhar, supervisionar e avaliar processos, planos e projetos de 

natureza acadêmica, objetivando viabilizar a sua execução, no âmbito do 

IFAL; 

5. Promover reuniões com os Diretores de Ensino dos campi ou cargo 

equivalente, buscando a qualidade e a eficiência das atividades 

pedagógicas e/ou administrativas; 

6. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nas 

Coordenações dos cursos técnicos do IFAL; 

7. Assessorar o Pró-Reitor na elaboração das políticas referentes às 

atividades do ensino básico; 

8. Prestar apoio e assessoria aos campi em assuntos relativos à educação 

básica; 
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9. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito do Departamento; 

10. Acompanhar e articular as atividades da unidade organizacional a si 

vinculada; 

11.  Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

12. Controlar e manter os projetos pedagógicos dos cursos de educação 

básica; 

13. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

14. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

15. Assessorar o Departamento de Educação Básica nas ações relacionadas 

a educação de jovens e adultos – EJA no IFAL; 

16. Realizar, em conjunto com o Departamento de Educação Básica, o 

acompanhamento dos cursos de educação de jovens e adultos(as) - EJA. 

17. Apoiar e assessorar aos campi em assuntos relacionados a educação de 

jovens e adultos(as); 

18. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

19. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

20. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.15 Departamento de Articulação Pedagógica 

 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 
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● Público Externo: egressos(as), ex-professores(as), instituições e 

servidores(as) outros órgãos. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL são competências desse ambiente organizacional 

1. Participar do planejamento, implantação e avaliação das ações e políticas 

de ensino, nos campi do IFAL, em consonância com as diretrizes 

emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

2. Incentivar e promover ações que venham a contribuir para o crescimento, 

o fortalecimento e o desenvolvimento acadêmico de todos os níveis de 

ensino presenciais e de ensino a distância do IFAL; 

3. Acompanhar, supervisionar e avaliar processos, planos e projetos de 

natureza acadêmica, objetivando viabilizar a sua execução, no âmbito do 

IFAL; 

4. Promover reuniões com os(as) Diretores(as) de Ensino ou cargo 

equivalente, buscando a qualidade e a eficiência das atividades 

pedagógicas e/ou administrativas nos campi; 

5. Assessorar a elaboração de projetos de cursos, visando a sua 

autorização, reconhecimento e recomendação junto aos organismos 

competentes; 

6. Realizar outras atividades que se incluam no âmbito de sua competência. 

7. Prestar apoio e assessoria aos campi em assuntos relativos à articulação 

pedagógica; 

8. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito do Departamento; 

9. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

10. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

11. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 
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Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.16 Departamento de Graduação 

 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

 

● Público Externo: egressos(as), ex-professores(as), instituições e 

servidores(as) outros órgãos. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL ao ambiente do Departamento de Graduação 

compete 

1. Participar do planejamento, implantação e avaliação das ações e políticas 

de ensino superior, nos campi do IFAL, em consonância com as diretrizes 

emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

2. Acompanhar o processo de ingresso dos(as) estudantes e as políticas de 

Assistência Estudantil nos cursos presenciais de nível superior do IFAL; 

3. Acompanhar, orientar e avaliar a implantação de novos cursos superiores 

presenciais no IFAL; 

4. Controlar e manter os projetos pedagógicos dos cursos superiores 

presenciais; 

5. Acompanhar a execução dos currículos dos cursos superiores, bem como 

os índices de desempenho de estudantes; 

6. Prover o Pesquisador Institucional das informações necessárias para 

manter atualizados os dados dos cursos superiores presenciais junto aos 

sistemas do Governo Federal 

7. Propor normativos relacionados ao Ensino Superior na instituição; 
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8. Acompanhar, supervisionar e avaliar processos, planos e projetos de 

natureza acadêmica, objetivando viabilizar a sua execução, no âmbito do 

IFAL; 

9. Promover reuniões com os Diretores de Ensino dos campi ou cargo 

equivalente e coordenadores de cursos superiores presenciais, buscando 

a qualidade e a eficiência das atividades pedagógicas e/ou administrativas; 

10. Analisar documentação dos(as) alunos(as) formados(as) e encaminhar à 

Coordenação de Registro de Diplomas para fins de confecção, emissão e 

registro dos diplomas dos cursos presenciais de graduação do IFAL; 

11. Assessorar o Pró-Reitor de Ensino nas ações relacionadas ás atividades 

de graduação; 

12. Assessorar a elaboração de projetos de cursos de graduação; 

13. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito do Departamento; 

14. Apoiar e assessorar aos campi em assuntos relativos à graduação; 

15. Acompanhar e articular as atividades das unidades organizacionais a si 

vinculadas; 

16. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

17. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

18. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

19. Assessorar o Departamento de Graduação nas ações relacionadas à 

formação de docentes no IFAL; 

20. Realizar, em conjunto com o Departamento de Graduação, o 

acompanhamento dos cursos de formação de docentes ofertados pelo 

IFAL. 

21. Apoiar e assessorar aos campus em assuntos relativos aos cursos de 

formação de docentes; 

22. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

23. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 
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24. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

25. Assessorar o Departamento de Graduação nas ações relacionadas ao 

ensino superior no IFAL; 

26. Realizar, em conjunto com o Departamento de Graduação, o 

acompanhamento dos cursos tecnológicos e de bacharelado ofertados pelo 

IFAL. 

27. Apoiar e assessorar aos campi em assuntos relativos aos cursos 

tecnológicos e de bacharelado; 

28. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

29. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

30. Realizar a Emissão e o Registro de Diplomas; 

31. Acompanhar e controlar os atos de registro e certificação do IFAL, em 

consonância com a legislação em vigor; 

32. Controlar e manter em seus arquivos cópias dos diplomas e lista dos(as) 

formados(as); 

33. Padronizar os modelos e procedimentos para a emissão de diplomas dos 

cursos de graduação; 

34. Atestar as informações dos diplomados e dos cursos, com base nos atos 

legais internos e externos; 

35. Registrar diplomas de todos os cursos superiores oferecidos pelo IFAL; 

36. Registrar os diplomas estrangeiros revalidados; 

37. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

38.  Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

39. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 
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interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

7.1.17 Departamento de Seleção de Ingressos(as) 

 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: possíveis candidatos(as) a alunos(as). 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL compete ao ambiente 

1. Planejar, estabelecer procedimentos e normas, coordenar, supervisionar, 

executar e avaliar a realização dos processos seletivos/vestibular, que 

visem o ingresso nos cursos da instituição; 

2. Prestar assessoramento à Pró-Reitoria de Ensino nos assuntos 

relacionados aos processos seletivos/vestibular; 

3. Desenvolver o planejamento financeiro dos processos 

seletivos/vestibular, com o orçamento de despesas para aprovação, quanto 

aos recursos de material de consumo e de pessoal. 

4. Elaborar, aprovar e fazer cumprir, em articulação direta com os(as) 

Coordenadores(as) de processos seletivos/vestibular dos campi, os 

procedimentos referentes à realização dos referidos processos; 

5. Coordenar, de forma articulada com o Departamento de Comunicação, a 

divulgação dos processos seletivos/vestibular; 

6. Supervisionar a elaboração, organização e aplicação das provas do 

certame de ingresso; 

7. Revisar a lista de aprovados nos processos seletivos/vestibular, antes da 

divulgação oficial; 

8. Apoiar e assessorar aos campi em assuntos relativos à seleção de 

discentes; 

9. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 
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10. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

à sua área; 

11.  Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.18 Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI), dirigida por um Pró-Reitor 

nomeado pelo Reitor, é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, 

fomenta e acompanha as atividades e políticas de pesquisa, integradas ao ensino e à 

extensão, bem como promove ações de intercâmbio com instituições e empresas na 

área de fomento à pesquisa, ciência e tecnologia e inovação tecnológica. O 

público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: egressos(as), ex-professores(as), instituições e 

servidores(as) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

instituições de controle interno e externo, empresas privadas. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL são competências desenvolvidas nesse 

ambiente 

1. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas 

à definição das prioridades de pesquisa e inovação dos Campi; 

2. Estimular projetos de inovação e de incubadoras tecnológicas; 

3. Garantir uma política de equidade entre os Campi, quanto à avaliação e 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa; 
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4. Manter relações de intercâmbio com as instituições responsáveis pelas 

políticas de fomento a pesquisas nas áreas de educação, ciência, 

tecnologia e inovação, com vistas ao desenvolvimento social; 

5. Promover e publicar os resultados de pesquisa do IFAL; 

6. Promover ações com vistas à captação de recursos para o financiamento 

de projetos, junto a entidades e organizações públicas e privadas; 

7. Promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades interna e 

externa dos resultados obtidos pelas pesquisas; 

8. Publicar anualmente os editais para seleção de bolsistas e projetos a 

serem apoiados pelas políticas institucionais de incentivo ao 

desenvolvimento de pesquisas; 

9. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

10. Supervisionar a participação de pesquisadores(as) da instituição em 

eventos e programas de pesquisas, envolvendo intercâmbio e/ou 

cooperação técnica entre instituições congêneres; 

11. Zelar pela integração das ações de pesquisa às necessidades 

acadêmicas; 

12. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

sejam atribuídas. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.19 Departamento de Pesquisa e Inovação 

 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: egressos(as), ex-professores(as), instituições e 

servidores(as) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

instituições de controle interno e externo, empresas privadas. 
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● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL são competências desse ambiente 

organizacional: 

 

1. Assessorar a Pró-Reitoria na elaboração das políticas referentes às 

atividades de pesquisa e inovação, bem como executá-las; 

2. Auxiliar na elaboração da proposta orçamentária relacionada às 

atividades de pesquisa; 

3. Gerenciar o Diretório de Grupos de Pesquisa/CNPq da Instituição; 

4. Auxiliar na realização de eventos relativos à pesquisa e inovação; 

5. Realizar anualmente eventos acadêmico-científicos para divulgação das 

pesquisas realizadas no IFAL; 

6. Possibilitar meios para captação de recursos externos para a pesquisa 

junto a órgãos fomentadores; 

7. Emitir pareceres sobre assuntos relativos à pesquisa dentro do IFAL; 

8. Apresentar à Pró-Reitoria o relatório das atividades desenvolvidas pelo 

Departamento; 

9. Estimular e orientar a criação de grupos de pesquisa na Instituição; 

10. Atuar na articulação entre a pesquisa, o ensino e a extensão; 

11. Propor parcerias e promover intercâmbios com instituições que atuem na 

pesquisa; 

12. Efetuar a coleta sistemática de dados, visando avaliação quantitativa e 

qualitativa das atividades de pesquisa da Instituição; 

13. Estabelecer relacionamentos com órgãos de fomento à pesquisa; 

14. Assessorar a Pró-reitoria na aplicação e atualização das diretrizes da 

pesquisa, zelando pelo cumprimento dos objetivos, programas e 

regulamentos institucionais relativos à pesquisa e inovação. 

 

 Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 
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interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.20 Pró-Reitoria de Extensão 

 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), dirigida por um Pró-Reitor nomeado 

pelo Reitor, é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e 

acompanha as atividades e políticas de extensão e relações com a sociedade, 

articuladas ao ensino e à pesquisa, junto aos diversos segmentos sociais. 

A Extensão se define como processo educativo, cultural e científico que, 

articulado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza a relação 

transformadora entre o IFAL e a sociedade, sendo formada pelo conjunto de 

atividades e ações que o IFAL realiza em sua relação com a comunidade externa. 

Além disso, há o apoio ininterrupto a todos os 15 campi de Alagoas e a Diretoria de 

Ensino à Distância, e a todos(as) os(as) usuários(as) internos(as) da instituição 

(discentes, bolsistas, voluntários(as), coordenadores(as), diretores(as), docentes, 

entre outros(as)). 

A Pró-Reitoria de Extensão, devido a sua natureza de relação com a 

comunidade, entendendo-se com isso, o relacionamento com os(as) usuários(as) 

externos(as) ao Instituto, tem constantes solicitações de empresas conveniadas ou 

parceiras. A exemplo, podemos citar que no último ano 406 organizações mantiveram 

convênio ativo. 

A essas empresas conveniadas, precisamos prestar atendimentos diversos, 

como acompanhamento de processos, solicitação de informações entre outras. 

Devido a esses convênios, tivemos 1.264 estudantes encaminhados(as) às empresas 

com seguro estágio em 2015. Esse número reforça a importância do bom 

desempenho da PROEX com essa categoria de público externo (empresas 

conveniadas). 

Nas diversas Ações de Extensão, podemos observar parcerias (empresas) e 

voluntários(as) (pessoas físicas) que, mesmo sem nenhum retorno financeiro (bolsas) 

dão sua colaboração com a extensão. A esse tipo de atividade, a PROEX sempre será 

disponível para as demandas oriundas das ações. 



75 

Assim, a Pró-Reitoria de Extensão do IFAL tem na sua essência o 

atendimento aos(às) usuários(as) internos(as) e externos(as), definidos pela Lei nº 

11.091/20. 

 

● Público Externo: egressos(as), ex-professores(as), instituições e 

servidores(as) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

instituições de controle interno e externo, empresas privadas. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL, compete a esse ambiente organizacional 

1. Apoiar o desenvolvimento de ações de integração da comunidade 

acadêmica com a comunidade externa, incluindo instituições 

governamentais, não governamentais e privadas nas áreas de 

acompanhamento de egressos, empreendedorismo, estágios e visitas 

técnicas; 

2. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas 

à definição das prioridades de extensão dos Campi; 

3. Fomentar relações de intercâmbio e acordos de cooperação com 

instituições regionais, nacionais e internacionais; 

4. Garantir o desenvolvimento da extensão como espaço privilegiado para a 

democratização do conhecimento científico e tecnológico; 

5. Garantir uma política de equidade entre os Campi, quanto à avaliação e 

ao desenvolvimento dos projetos de extensão; 

6. Incentivar o desenvolvimento de programações educativas, científicas, 

artístico-culturais, sociais e esportivas, envolvendo os Campi; 

7. Manter acompanhamento e controle dos projetos e das atividades de 

extensão desenvolvidos no âmbito do Instituto; 

8. Promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades interna e 

externa dos resultados obtidos através dos projetos e serviços de extensão; 

9. Promover políticas de aproximação dos servidores(as) e discentes da 

realidade do mundo do trabalho e dos arranjos e necessidades produtivas, 

sociais e culturais da comunidade regional; 
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10. Publicar anualmente os editais para seleção de bolsistas e projetos a 

serem apoiados pelas políticas institucionais de incentivo ao 

desenvolvimento de extensão; 

11. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

12. Viabilizar mecanismos de acesso da sociedade às atividades 

desenvolvidas pela instituição; 

13. Zelar pela integração das ações de extensão às necessidades 

acadêmicas; 

14. Assistir ao Pró-Reitor nas questões que envolvam tomada de decisão 

sobre assuntos pertinentes à área de atuação da Pró-Reitoria de Extensão. 

15. Elaborar o relatório anual dos indicadores de extensão do IFAL. 

16. Promover a atualização e divulgação das ações da Pró-Reitoria de 

Extensão. 

17. Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à Pró-

Reitoria de Extensão. 

18. Assessorar o Pró-Reitor na definição e condução da política de extensão 

do IFAL. 

19. Cumprir as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

20. Elaborar e implantar as ações previstas no planejamento anual da Pró-

Reitoria de Extensão. 

21. Promover ações que garantam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão.  

22. Realizar outras atividades inerentes à Pró-Reitoria de Extensão. 

23. Desenvolver estratégias para estimular a proposição de projetos de 

extensão. 

24. Sistematizar as rotinas administrativas relativas aos projetos de extensão. 

25. Viabilizar os procedimentos necessários para o desenvolvimento dos 

projetos de extensão. 

26. Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos aos projetos 

de extensão. 

27. Assessorar o Pró-Reitor na definição e condução da política de extensão 

do IFAL. 
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28. Cumprir as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

29. Elaborar e implantar as ações previstas no planejamento anual da Pró-

Reitoria de Extensão. 

30.  Promover ações que garantam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

31. Realizar outras atividades inerentes à Pró-Reitoria de Extensão. 

32. Desenvolver estratégias para estimular a proposição de cursos e eventos 

de extensão. 

33. Sistematizar as rotinas administrativas relativas aos cursos e eventos de 

extensão. 

34. Viabilizar os procedimentos necessários para o desenvolvimento dos 

cursos e eventos de extensão. 

35. Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos aos cursos 

e eventos de extensão. 

36. Assessorar o Pró-Reitor na definição e condução da política de extensão 

do IFAL. 

37. Cumprir as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

38. Elaborar e implantar as ações previstas no planejamento anual da Pró-

Reitoria de Extensão. 

39. Promover ações que garantam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

40. Articular parcerias para o fomento e desenvolvimento das atividades de 

extensão. 

41. Orientar e proceder o encaminhamento necessário para elaboração e 

formalização de parcerias com os diversos segmentos sociais. 

42. Desenvolver estratégias para o acompanhamento de egressos(as). 

43. Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à sua relação 

com o mundo do trabalho. 

44. Assessorar o Pró-Reitor na definição e condução da política de extensão 

do IFAL. 

45. Cumprir as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 
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46. Elaborar e implantar as ações previstas no planejamento anual da Pró-

Reitoria de Extensão. 

47. Promover ações que garantam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

48. Desenvolver estratégias para estimular a proposição de projetos, cursos 

e eventos de extensão de cunho social e tecnológico. 

49. Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos às ações 

comunitárias. 

50. Assessorar o Pró-Reitor na definição e condução da política de extensão 

do IFAL. 

51. Elaborar e implantar as ações previstas no planejamento anual da Pró-

Reitoria de Extensão. 

52. Promover ações que garantam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

A jornada ampliada de 12 horas ininterruptas de atendimento da Pró-Reitoria 

de Extensão à comunidade, garante o suporte técnico especializado e administrativo 

às atividades de extensão, internas e externas, que são essenciais para o IFAL. Sua 

diminuição para 8 horas afetaria a capacidade do serviço, influenciando a produção 

da Pró-Reitoria, dos 15 campi e da Diretoria de Ensino à Distância, aos quais se presta 

auxílio contínuo, tendo em vista que em “horário comercial” os(as) usuários(as) 

diretos(as) dos serviços (discentes bolsistas, voluntários(as), coordenadores(as), 

docentes, entre outros(as)) também tem atividades na maioria dos campi.  

 

 

7.1.21 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

 

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRDI), dirigida por um Pró-

Reitor nomeado pelo Reitor, é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, 

fomenta e acompanha as atividades e políticas de planejamento e desenvolvimento 

institucional. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 
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● Público Externo: instituições e servidores(as) dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, instituições de controle interno e externo, 

empresas privadas. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL são competências desse ambiente 

 

1. Atuar no planejamento e desenvolvimento das políticas institucionais, com 

vistas a garantir a execução dos planos estratégicos e operacionais do 

Instituto, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

2. Colaborar com a Reitoria na promoção de equidade institucional entre os 

Campi, quanto aos planos de investimento e expansão do Instituto; 

3. Coordenar a elaboração e atualização do Plano de Desenvolvimento 

Institucional e anualmente, o Plano de Ação Institucional; 

4. Acompanhar conjuntamente com a Pró-Reitoria de Administração a 

consolidação da proposta orçamentária anual do Instituto; 

5. Estudar e propor alternativas organizacionais, visando o constante 

aperfeiçoamento da gestão do Instituto, bem como atuar na articulação da 

Reitoria com os Campi; 

6. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

7. Supervisionar as atividades de gestão de Tecnologia da Informações, 

infraestrutura e expansão da Instituição; 

8. Desenvolver ações de acompanhamento e controle de obras e dos planos 

urbanísticos dos Campi, bem como superintender os projetos relativos à 

infraestrutura; 

9.  Zelar pelo cumprimento por todos os Campi das metas definidas nos 

planos do Instituto; 

10. Cadastramento de memorandos, recebimento e acompanhamento para 

despacho;  

11. Cadastramento de diárias e prestação de contas no sistema SCDP; 

12. Participação na comissão de licitação responsável pelas obras do IFAl;  

13. Elaboração de minutas de ofícios e portarias;  
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14. Solicitação de orçamentos de materiais para compor processos de 

licitação; 

15. Recebimento de processos, encaminhamento no SIPAC e no protocolo 

físico; 

16. Elaboração de planilhas para pagamento de avaliadores internos e 

externos do RSC; 

17. Atendimento ao público prestando informações e esclarecimentos sobre 

o trabalho; 

18. Atendimento ao telefone, protocolo e entrega de documentos, quando 

necessário; 

19. Digitalização de documentos e ambientação de reuniões.  

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.22 Diretoria de Planejamento Institucional 

 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: egressos(as), ex-professores(as), instituições e 

servidores(as) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

instituições de controle interno e externo, empresas privadas. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL são competências do ambiente Departamento de 

Planejamento Institucional 

1. Subsidiar a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional a partir de 

levantamento criterioso das potencialidades de cada Campi e da Reitoria; 

2. Assessorar a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional no 

levantamento, seleção, disponibilização e disseminação das informações 

gerenciais; 
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3. Coordenar e orientar as atividades de planejamento, orçamento e 

modernização institucional, juntamente com as demais Pró-Reitorias do 

IFAL; 

4. Coletar, coordenar e disponibilizar as informações estatísticas do IFAL, 

para que os pontos estratégicos sejam identificados, juntamente com as 

demais Pró-Reitorias do IFAL; 

5. Orientar as coordenações de Planejamento Estratégico e direcionar suas 

atuações; 

6. Elaborar, atualizar e implementar o Plano de Metas, Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Programa do Plano Plurianual 

(PPA). 

7. Consolidação das informações referentes ao Relatório de Gestão; 

8. Acompanhamento dos projetos estratégicos anuais, assim como, 

estatística descritiva dos resultados alcançados e levantamento do motivo 

dos não exitosos; 

9. Acompanhamento das ações inseridas no PDI, sua implementação e 

descrição estatística; 

10. Coordenar o sistema Geplanes, seus(suas) usuários(as) e dados; 

11. Organizar e manter atualizado um sistema de informação de indicadores 

de desempenho acadêmico da Instituição; 

12. Comprometer-se com prazos, qualidade e regularidade na alimentação 

dos dados do IFAL nos sistemas de informação do MEC; 

13. Coordenar a alimentação dos sistemas de informação do MEC, 

objetivando a verificação, validação e consolidação da base de dados e 

informações, bem como a devida interligação entre os mesmos; 

14. Acompanhar os processos de regulação (Credenciamento e 

Recredenciamento de Instituições de Ensino Superior - IES, Autorização, 

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos) 

protocolados pelo IFAL;  

15. Atuar como representante do IFAL na articulação com o MEC, referente 

às atividades de Pesquisador Institucional; 

16. Multiplicar os treinamentos recebidos para os Colaboradores 

Institucionais; 

17. Elaborar semestralmente um sumário das informações prestadas; 
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18. Acompanhar a legislação educacional, normativa e regulatória, nos 

âmbitos federal, estadual e municipal; 

19. Possibilitar aos dirigentes do IFAL acesso, em tempo hábil, de uma base 

de dados que contemple informações atualizadas sobre a oferta de vagas, 

cursos ministrados, perfil da força de trabalho, infraestrutura instalada, 

dentre outras dimensões afetas à realidade da educação profissional e da 

educação superior; 

20. Disponibilizar indicadores institucionais certificados para a Reitoria, Pró-

Reitorias e Diretorias do IFAL; 

21. Protocolar e acompanhar os processos de recredenciamento da IES, 

credenciamento de polos EAD, reconhecimento de curso superior, 

renovação de reconhecimento dos cursos de graduação, e atualização dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, no sistema e-MEC; 

22. Manter interlocução com todos os órgãos e ambiente organizacionais 

ligados às atividades de regulação e acompanhamento da Educação junto 

ao Ministério da Educação, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e ao Conselho Nacional de Educação 

(CNE); 

23. Responder anualmente o Censo da Educação Superior; 

24. Preenchimento dos dados do IES no e-MEC; 

25. Cadastro e atualização da Comissão Própria de Avaliação junto ao MEC; 

26. Acompanhamento dos procedimentos de inscrição de cursos e alunos(as) 

para realização do ENADE; 

27. Acompanhamento dos lançamentos realizados pelos Campus do IFAL no 

SISTEC; 

28. Protocolar e acompanhar os processos de atualização do PDI, Regimento 

e Estatuto junto ao MEC, através do sistema e-MEC;  

29. Coordenar e acompanhar a inserção de informações no Centro de 

Educação Básica - Educacenso, objetivando a verificação, validação e 

consolidação da base de dados e informações, bem como a devida 

interligação entre os mesmos; 

30.  Alimentar o Observatório Socioeconômico e Educacional; 

31. Confeccionar o Anuário Estatístico do IFAL. 
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Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.23 Diretoria de Infraestrutura e Expansão 

 

A Diretoria de Infraestrutura e Expansão - DIEX, sendo o único ambiente 

organizacional responsável pela infraestrutura dos 15 campi e da reitoria, é notável o 

grande volume de atribuições sob sua responsabilidade e a necessidade constante 

de atendimento ao público. Entre suas atividades mais relevantes estão a fiscalização 

de contratos, principalmente contratos de obras, e a elaboração de projetos, que 

podem ser verificadas nas atribuições dos cargos de engenheiro civil, engenheiro de 

segurança do trabalho, arquiteto e técnico em edificações estabelecidas pelo edital do 

concurso público de 2011 do IFAL: 

 

Engenheiro civil: desenvolver projetos de engenharia civil. executar 
obras; planejar; coordenar a operação e a manutenção, orçar e avaliar 
a contratação de serviços; controlar a qualidade dos suprimentos e 
serviços comprados e executados; elaborar normas e documentação 
técnica; assessorar nas atividades de ensino; pesquisa e extensão. 
 
Engenheiro de Segurança do Trabalho: controlar perdas potenciais e 
reais de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e 
analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas 
e corretivas; gerenciar atividades de segurança do tabalho e do meio 
ambiente e coordena equipes, treinamentos e atividades de trabalho; 
emitir e divulgar documentos técnicos como relatórios. mapa de risco 
e contratos; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
Arquiteto e Urbanista: elaborar planos e projetos associados à 
arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, 
acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e 
informações; fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver 
estudos de viabilidade financeiros, econômicos, ambientais; prestar 
serviços de consultoria e assessoramento, bem como assessorar no 
estabelecimento de políticas de gestão; assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 
Técnico em edificações: realizar levantamentos topográficos e 
planialtimétricos; desenvolver projetos de edificações sob supervisão 
de um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar 
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suprimentos; supervisionar a execução dos serviços; treinar mão de 
obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo; 
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

A fiscalização das obras da instituição exige o atendimento às construtoras 

responsáveis por cada obra executada, o que implica visitas técnicas, além de que, 

na maioria das vezes, faz-se necessário continuar as atividades da obra na 

DIEX/Reitoria, como elaborar planilhas de medição e de aditivo e responder 

questionamentos que surgiram durante a visita. Os(as) construtores(as) procuram a 

DIEX para sanar as dúvidas que aparecem durante a execução contratual, discutir 

soluções sobre os problemas encontrados em projeto, atestar os serviços realizados, 

analisar e conferir os documentos necessários para pagamento de medições, aditivos 

e apostilamentos. Assim, as atribuições dos fiscais geram uma demanda que não 

pode ficar limitada a um horário comercial, de modo que as respostas sejam mais 

céleres, evitando atrasos no andamento dos contratos, o que além de prejuízos 

financeiros, pode gerar grandes problemas para a instituição. 

Além do contato com as empresas, a responsabilidade pela fiscalização das 

obras e a elaboração de projetos, das com que a DIEX receba toda a comunidade 

interna do IFAL. Discentes, docentes e técnicos(as) administrativos(as) dos campi 

distribuídos pelo Estado, buscam a diretoria a fim de obter informações atualizadas 

sobre o andamento das obras, solicitam alterações nos projetos para melhor adequar 

às necessidades da comunidade e fazem questionamentos sobre os serviços que 

estão sendo executados. Vale ressaltar, ainda, que frequentemente se faz necessário 

recepcionar e reunir com os(as) docentes e técnicos(as) que chegam a qualquer 

horário depois de viagens realizadas a partir de seus campi em outros municípios e 

que necessitam retornar no mesmo dia, não podendo assim, seguir o “horário 

comercial”. 

Adiciona-se à Diretoria a responsabilidade por diversos serviços de 

manutenção da Reitoria e dos campi, o que também exige o atendimento às empresas 

contratadas e alguns demandam rápida solução para que não venham prejudicar os 

serviços realizados nos respectivos locais. Sendo assim, o público/usuário(a) 

atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: empresas privadas (construtoras). 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 
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 O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL e consulta realizada via formulários, junto 

aos(às) servidores(as) do ambiente organizacional, são competências do 

Departamento de Infraestrutura e Expansão 

 

1. Atuar junto à administração dos Campi e da Reitoria no tocante ao 

desenvolvimento do plano urbanístico e de obras civis; 

2. Emitir parecer técnico sobre as propostas apresentadas para obras e 

serviços a serem executados pelos Campi e Reitoria; 

3. Participar da elaboração e acompanhar a execução do plano de 

infraestrutura e Planejamento do IFAL; 

4. Propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria na área de 

engenharia e infraestrutura na Instituição; 

5. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

6. Subsidiar a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional quanto à 

elaboração de projetos e obras pelos Campi e pela Reitoria; 

7. Responsabilizar-se pelo monitoramento e alimentação de dados do 

Sistema Integrado de Monitoramento de Execução de obras do MEC. 

8. Coordenar a equipe técnica de infra-estrutura, Higiene e Segurança do 

Trabalho quanto aos serviços de levantamentos técnicos, vistoria, 

fiscalização de serviços, obras e manutenções referentes à Reitoria e aos 

Campi do IFAL; 

9. Acompanhamento de estudos preliminares e projetos técnicos de 

construções e reformas de edificações e de equipamentos do IFAL; 

10. Coordenar a atualização dos registros dos projetos de construções e 

instalações do IFAL; 

11. supervisionar a fiscalização de obras e serviços de engenharia 

executados no IFAL. 

12. Avaliar as construções existentes e desenvolver plano para manutenção 

ou recuperação das mesmas; 

13. Atuar em conjunto com o Departamento de Planejamento Institucional na 

elaboração, atualização e implementação do Plano de Metas, Plano de 
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Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Programa do Plano Plurianual 

(PPA); 

14. Realizar visitas técnicas solicitadas pela Reitoria e pelos Campi. 

 

Constantemente os(as) servidores(as) do ambiente organizacional 

necessitam ir a outros órgãos, como ao Instituto do Meio Ambiente, prefeituras de 

Municípios com sede do IFAL e suas secretarias, muitos dos quais funcionam em 

horário “corrido” até as 14h, logo, para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos 

pelo(a) servidor(a) é comum estender-se após as 12 horas. 

A maior parte dos trabalhos que os(as) servidores(as) executam na DIEX, 

como projetos, pareceres e orçamentos, por exemplo, necessitam de concentração e 

inspiração e sua interrupção gera grandes prejuízos. É extremamente 

contraproducente para o(a) projetista interromper seu processo criativo ao sair para 

almoçar e retornar duas horas depois para continuá-lo. O mesmo serve para 

aqueles(as) que estão elaborando uma planilha orçamentária ou um parecer técnico. 

Essa particularidade da Diretoria de Infraestrutura e Expansão justifica, inclusive, a 

implantação do sistema de trabalho remoto, no qual as horas trabalhadas em domicílio 

são contabilizadas na carga horária semanal do servidor(a). 

Assim, de acordo com os motivos listados, a flexibilização da jornada de 

trabalho contribuirá com a instituição que terá, em vez de 8 horas diárias, 12 de 

atendimento ao público. Possibilitando que os serviços administrativos sejam 

prestados em horário ininterrupto, permitindo que discentes, docentes e público 

externo possuam maior disponibilidade para se dirigir à Diretoria, situada no prédio da 

Reitoria, afastada de todos os campi, sendo o maior próximo o Campus Maceió que 

se localiza a aproximadamente, 5 km de distância. 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.24 Diretoria de Tecnologia da Informação 
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A Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI é o ambiente organizacional 

responsável pelo planejamento, acompanhamento e execução das estratégias de 

modernização do parque tecnológico do IFAL, bem como pela manutenção e suporte 

aos(às) usuários(as) no tocante aos sistemas utilizados pelo Instituto. O 

público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: empresas fornecedoras de equipamentos, insumos e 

serviços usufruídos no âmbito do IFAL.  

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL e consulta realizada junto aos 

servidores(as) do ambiente são competências do ambiente organizacional analisado 

1. Controlar e orientar a aplicação e uso de softwares na Instituição; 

2. Elaborar, desenvolver e orientar a operação dos sistemas de informação 

na Instituição; 

3. Elaborar projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento das 

tecnologias da informação no IFAL; 

4. Propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria de 

infraestrutura e sistemas relativos à área de informatização do IFAL; 

5. Coordenar o desenvolvimento e a atualização tecnológica do Portal do 

IFAL na internet; 

6. Coordenar e supervisionar a execução da política de informatização da 

Reitoria e dos Campi; 

7.  Projetar e manter, em conjunto com as coordenadorias e a Reitoria, o 

Plano Desenvolvimento de Tecnologia da Informação (PDTI), em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

8. Planejar e viabilizar o desenvolvimento dos projetos relacionados ao 

PDTI; 

9. Identificar novas necessidades da Instituição quanto à Tecnologia da 

Informação e planejar o desenvolvimento de projetos para o atendimento 

dessas necessidades em consonância com o PDTI; 

10. Propor políticas de segurança da informação; 

11. Gerenciar os investimentos de Tecnologia da Informação e propor 

recursos para as ações no IFAL; 
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12. Gerenciar pessoas e recursos tecnológicos de Tecnologia da Informação, 

no âmbito da Reitoria; 

13. Propor a contratação de serviços de Tecnologia da Informação no âmbito 

da Instituição e gerenciar a qualidade desses serviços; 

14. Avaliar os riscos nos projetos de Tecnologia da Informação; 

15. Divulgar e estimular o uso de tecnologias digitais nos processos didático- 

pedagógicos; 

16. Difundir o uso das Tecnologias da Informação, estimulando o domínio das 

novas linguagens de informação junto à comunidade acadêmica; 

17. Prestar apoio e assessoria aos campi em assuntos relativos ao ambiente; 

18. Manter intercâmbio com as outras instituições correlatas, objetivando o 

desenvolvimento de projetos com benefícios comuns; 

19. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 

a sua área; 

20. Orientação na elaboração de termos de referências relacionados a área 

de tecnologia da informação;  

21. Reunir com fornecedores(as) que desejam apresentar seus produtos e 

serviços ao IFAL; 

22. Controlar a comunicação recebida e enviada por todas as unidades, no 

que concerne aos sistemas utilizados no IFAL; 

23. Receber demandas de tecnologia da informação em horário ininterrupto; 

24. Orientar aos campi e aos(às) servidores(as) de forma geral, quanto aos 

procedimentos internos fundamentais para o adequado funcionamento do 

Instituto; 

25. Realizar treinamentos na área de tecnologia da informação para 

servidores(as) de todo o IFAL, com a maior otimização do tempo, de forma 

a capacitar com eficácia, sem que o servidor(a) permaneça longo período 

de tempo afastado das suas atribuições; 

26. Atender ao público interno e externo - formatação de desktops e 

notebooks institucionais durante o horário de funcionamento do IFAL;  

27. Instalar/atualizar programas durante o horário de funcionamento do IFAL, 

abertura de chamado para manutenção de computadores junto as 

empresas responsáveis pelos equipamentos, troca de insumos 

tecnológicos em computadores durante o horário de funcionamento do 
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IFAL, criação de e-mail institucional, recuperação de acessos, sustentação 

de funcionamento e criação/atualização de cadastro dos(as) usuários(as) 

nos sistemas institucionais - SIPAC, SIGRH, SIGAA, Moodle, Kentron, e-

mail institucional, Portal, entre todos os suportes, sistemas esses que 

funcionam de maneira ininterrupta em escala de 24 horas por 7 dias, desta 

forma, essas atividades, por vezes ocorrem em horários distintos do horário 

de atendimento do IFAL;  

28. Instalar/atualizar/dar suporte aos usuários dos telefones VoIP no IFAL; 

29. Criar/atualizar do repositório de arquivos do IFAL-Mozart; 

30. Recuperar dados institucionais salvos no repositório de arquivos; 

31. Recuperar dados salvos nos computadores do parque tecnológico do 

IFAL; 

32. Criar/atualizar/dar sustentação e suporte das páginas institucionais do 

IFAL; 

33. Atualizar perfis de telefonia fixa; 

34. Resolver inconsistências relacionadas à prestação de serviço de telefonia 

e internet móvel;  

35. Monitorar os canais de acesso à internet;  

36. Resolver inconsistências relacionadas ao acesso à internet pelos(as) 

usuários(as) do IFAL. 

 

Portanto, para conseguir dar vazão a todas as demandas elencadas acima, 

percebemos ser essencial a adoção de horário ininterrupto de atendimento. Pois, 

mesmo que individualmente, cada público do Departamento possua suas demandas 

especiais de atendimento, para atendimento integral de todos as pessoas envolvidas, 

o horário ininterrupto de 12 horas mostra-se como sendo a melhor alternativa. 

Assim sendo, para atendimento e solicitações aos fornecedores, a DTI utiliza-

se do horário comercial. Entretanto, durante esse período, a DTI não restringe seu 

atendimento, mantendo o quadro de servidores(as) disponíveis ininterruptamente, 

visando atender as demandas dos demais ambientes organizacionais do IFAL. 

Por fim, percebe-se que toda a estrutura de funcionamento do IFAL no tocante 

a sistemas, acesso à internet, telefonia fixa e móvel, manutenção do Portal do IFAL, 

atendimento a usuários(as), necessita de um jornada de trabalho estendida. Pois, do 
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contrário acarretariam em prejuízos institucionais, como respostas intempestivas ou o 

não funcionamento dos sistemas. 

Destacam-se ainda as seguintes justificativas para o funcionamento 

ininterrupto: 

● Evitar interrupção prolongada da prestação dos serviços, 

● Ampliação do horário de atendimento às pessoas que se utilizam dos 

serviços; 

● Garantir que o serviço permaneça sempre funcionando durante todo o 

expediente. 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.25 Pró-Reitoria de Administração 

 

A Pró-Reitoria de Administração (PROAD), dirigida por Pró-Reitor nomeado 

pelo Reitor, é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e 

acompanha as atividades referentes à administração do Instituto Federal de Alagoas. 

É também responsável pela proposição e condução das políticas de gestão 

orçamentária, financeira, administrativa, patrimonial e de suprimentos, bem como pela 

infraestrutura da Sede da Reitoria, em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e os objetivos e metas estratégicas do Instituto. 

Nesse sentido, à PROAD cabe as questões envolvendo orçamento, 

contabilidade e finanças, suprimentos, compras, licitações e contratos, patrimônio, 

manutenção, transporte, entre outras, atendendo todas as unidades organizacionais 

da Reitoria e dos campi. O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: fornecedores(as) de produtos/materiais/serviços, 

empresas participantes e interessadas em processos licitatórios, bem 

como, órgãos públicos também interessados em participar destes 

processos e estabelecer convênios e outras formas de relacionamento 

institucional. 
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● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL e informações dos(as) servidores(as) 

lotados nesse ambiente, são competências do mesmo 

 

1. Atuar no planejamento do IFAL, com vistas à definição das prioridades 

administrativas da Reitoria e dos campi; 

2. Apresentar anualmente a prestação de contas, apoiando a Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional na elaboração do relatório de gestão do 

IFAL; 

3. Acompanhar, controlar e prestar contas da execução orçamentária e 

financeira dos programas, projetos e convênios firmados pelo IFAL; 

4. Elaborar, em consonância com o Projeto de Desenvolvimento 

Institucional, as diretrizes para a proposta orçamentária do IFAL em função 

dos planos, projetos e programas governamentais; 

5. Propor e supervisionar políticas e diretrizes voltadas aos princípios da 

administração pública no âmbito da Reitoria e dos campi; 

6. Planejar e coordenar as ações administrativas relacionadas aos serviços 

gerais e apoio operacional, bem como a manutenção e conservação dos 

bens materiais e patrimoniais; 

7. Orientar as atividades de planejamento orçamentário, bem como 

supervisionar as atividades de administração financeira e contábil; 

8. Supervisionar a utilização dos recursos alocados aos campi e Reitoria, 

bem como acompanhar a execução das ações das áreas de administração, 

orçamento e finanças; 

9. Zelar pela aplicação de procedimentos administrativos às necessidades 

institucionais; 

10. Dirigir e coordenar os trabalhos dos(as) integrantes da Pró-Reitoria, para 

que seja obtida solução coerente, adequada e compatível com a legislação 

em vigor, em face aos problemas que se apresentem; 

11. Acompanhar a execução dos trabalhos das áreas subordinadas e apreciar 

o seu desempenho, formulando sugestões para o seu aprimoramento; 
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12. Estudar e propor medidas administrativas visando a melhor eficiência dos 

serviços prestados; 

13. Promover a articulação dos processos de trabalhos da Pró-Reitoria com 

os campi; 

14. Orientar os gestores(as) dos campi conforme as políticas e diretrizes 

estabelecidas na forma da legislação; 

15. Articular e promover capacitação interna para os servidores(as) dos campi 

conforme atividades da Pró-Reitoria; 

16. Gerir informações e indicadores de desempenho de sua área de 

competência; 

17. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

18. Planejar, organizar, coordenar, fomentar e acompanhar todas as 

atividades referentes à administração do Instituto; 

19. Receber, registrar, classificar, distribuir, controlar a tramitação e 

expedição de documentos autuados através do sistema SIPAC - Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos. 

Assim, as atividades desse ambiente são essenciais ao funcionamento do 

IFAL como um todo e, em sua maioria, decorrem de um rígido cumprimento de prazos 

tendo em vista que sua realização ou realização intempestiva, poderá ocasionar 

danos graves ao seu funcionamento, bem como efeitos jurídicos prejudiciais ao IFAL. 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

7.1.26 Diretoria de Orçamento e Finanças 

 

O ambiente organizacional da Diretoria de Orçamento e Finanças 

desempenha atividades que envolvem o estabelecimento de diretrizes ambiente 

organizacionais para elaboração e alterações orçamentárias; definição e divulgação 

de instruções, normas e procedimentos a serem observados no âmbito do IFAL 

durante o processo de elaboração de alteração orçamentária; avaliação da adequação 

da estrutura programática e mapeamento das alterações necessárias; coordenação 
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do processo de atualização e aperfeiçoamento das informações constantes do 

cadastro de programas e ações; fixação, de acordo com as prioridades dos ambientes 

organizacionais, dos referenciais monetários para apresentação das propostas 

orçamentárias e dos limites de movimentação e empenho e de pagamento de suas 

respectivas UO; análise e validação das propostas e das alterações orçamentárias e 

suas UO e consolidação e formalização da proposta e das alterações orçamentárias 

do IFAL. 

O ambiente trabalha, prioritariamente, no atendimento ao público 

(servidores(as) da Reitoria e dos campi, fornecedores(as), discentes, etc), pois sua 

função sistêmica (assistência aos(as) discentes e gestão) requer a comunicação 

constante com as mais diversas áreas da instituição (ensino, pesquisa, extensão) para 

orientação, apoio e supervisão, bem como, na prestação de informações a 

fornecedores e órgãos externos. Desta forma, a flexibilização da jornada de trabalho 

é essencial para que não haja descontinuidade dos serviços de atendimento e para 

otimizar a realização das atividades do ambiente organizacional, que atua diretamente 

assessorando a gestão na tomada de decisão, atividade que requer que os(as) 

servidores(as) estejam prontos(as) ao atendimento durante a maior parte possível do 

dia. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: fornecedores(as) de produtos/materiais/serviços, 

empresas participantes e interessadas em processos licitatórios, bem 

como, órgãos públicos também interessados em participar destes 

processos e estabelecer convênios e outras formas de relacionamento 

institucional. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL e consulta realizada junto aos(às) 

servidores(as), cabe ao ambiente analisado 

1. Planejar, dirigir, controlar e avaliar a execução das atividades 

relacionadas com as áreas de orçamento, finanças, contabilidade; 
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2. Coordenar o processo de elaboração da proposta orçamentária anual do 

IFAL, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de 

Administração; 

3. Dirigir, controlar e avaliar a elaboração e execução de todas as atividades 

relacionadas ao planejamento orçamentário, com a finalidade de garantir 

que a sua execução esteja em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

4. Administrar a execução financeira e orçamentária dos recursos 

disponíveis com transparência e observância dos princípios da 

Administração Pública; 

5. Prestar informações sobre a execução orçamentária, financeira e contábil, 

inclusive na elaboração do Relatório de Gestão; 

6. Apoiar, acompanhar e controlar as atividades de execução orçamentária, 

financeira e contábil dos campi e demais Unidades Institucionais do IFAL; 

7. Orientar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pelas 

unidades organizacionais subordinadas; 

8. Realizar estudos e propor medidas para o aprimoramento dos métodos e 

técnicas de trabalho; 

9. Prestar assessoramento aos campi e a gestão nas atividades 

relacionadas à execução orçamentária, financeira e contábil; 

10. Analisar, solucionar e responder as consultas das unidades 

organizacionais referente às questões pertinentes a área de competência; 

11. Coordenar a elaboração da proposta orçamentária do IFAL; 

12. Auxiliar o Pró-Reitor de Administração e executar outras atribuições 

correlatas que lhe forem atribuídas por ele; 

13. Executar e acompanhamento do orçamento da Instituição dentro das 

Ações Orçamentárias, com a finalidade de verificar se sua execução está 

em conformidade com o Plano Plurianual, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional e a Leio Orçamentária Anual; 

14. Verificar e informar a disponibilidade orçamentária para atender as 

solicitações de despesas; 
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15. Emitir de Notas de Empenho, Notas de Dotação, Notas de Crédito e Notas 

de Lançamento no SIAFI e SIASG, no que concerne ao Orçamento da 

Instituição; 

16. Acompanhar as receitas diretamente arrecadadas pelas áreas do IFAL, 

através de relatórios gerados pela coordenação de finanças; 

17. Auxiliar às áreas competentes no processo de elaboração da Proposta 

Orçamentária Anual; 

18. Auxiliar a Diretoria de Orçamento e Finanças nos procedimentos para 

solicitações de Créditos Adicionais e Alterações Orçamentárias; 

19. Analisar e acompanhar a movimentação do orçamento do IFAL no SIAFI 

e demais sistemas internos; 

20. Acompanhar as despesas de custeio básico, obrigatórias e contratuais, 

com fins de garantir crédito suficiente para sua realização, bem como, gerar 

informações gerenciais sobre sua execução; 

21. Subsidiar, com informações orçamentárias à elaboração de 

demonstrativos, relatórios, pareceres e outros, como por exemplo, o 

Relatório Anual de Gestão; 

22. Acompanhar, supervisão, controle, análise e orientação de todas as 

atividades relacionadas, de ordem orçamentária e inerentes ao ambiente, 

desenvolvidas pelas unidades da Instituição; desenvolvimento de outras 

atividades inerentes ao ambiente e/ou delegadas pelas áreas competentes; 

23. Elaborar relatórios mensais referentes execução orçamentária;  

24.  Acompanhar os limites orçamentários; 

25. Atualizar as planilhas orçamentárias a cada novo procedimento; 

26. Imprimir notas de empenho e envio para os ambientes demandantes; 

27. Incluir empenhos referentes a diárias e passagens no SCDP; 

28. Alterar de tetos orçamentários no SCDP; 

29. Solicitar de limites orçamentários à Secretaria de Planejamento e 

Orçamento - SOF através do SIMEC; 

30. Controlar saldos orçamentários da Reitoria e dos campi; 

acompanhamento de destaques recebidos; 

31. Remanejar dotações orçamentárias; 

32. Realizar alterações orçamentárias internas e externas; 
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33. Prestar de informações, constantemente, a respeito de empenho, saldos 

e créditos a receber e recebidos; 

34. Analisar de empenhos e remanejamento dos saldos, conforme 

autorização do(a) ordenador(a) de despesa; 

35. Acompanhar os contratos continuados, reservas orçamentárias e 

emissões de pré-empenhos. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.27 Departamento de Contabilidade e Finanças 

 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: instituições e servidores(as) dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, instituições de controle interno e externo, 

empresas privadas. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL são competências desse ambiente 

1. Planejar, coordenar, acompanhar e controlar a execução das atividades 

pertinentes as áreas vinculadas; 

2. Recepção de documentação diversas correlatas às atividades do 

Departamento; 

3. Manutenção do arquivo, devidamente organizado, de toda a 

documentação contábil (atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial), para efeito consultas, diligências e auditagens, em 

conformidade com a legislação corrente; 

4. Acompanhamento, controle, lançamentos de ajuste, emissão e remessa 

ao órgão competente, da Declaração de Imposto de Renda Retido da Fonte 
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– DIRF, e da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social - GFIP/SEFIP, em conjunto com outras ambiente organizacionais da 

Instituição; 

5. Escrituração contábil dos atos potenciais tais como contratos, convênios, 

termos de cooperação, acordos, garantias diversas, e todos os atos de 

natureza semelhante firmados, de terceiros e/ou com terceiros; 

6. Escrituração contábil dos bens, direitos, obrigações, despesas, receitas, 

resultado diminutivo e resultado aumentativo do exercício, tais como: 

a) Contabilização de todas as formas de recebimento e desfazimento de 

bens e direitos; 

b) Contabilização das despesas que geram obrigações a pagar com 

fornecedores(as) de bens e serviços, incluindo a sistemática de cálculos 

e a contabilização das retenções dos tributos e contribuições 

correspondentes, em conformidade com as legislações correlatas; 

c) Contabilização das despesas com concessões de diárias e 

suprimento de fundos; 

d) Contabilização das despesas com concessões de bolsas de estudos, 

bolsas de monitorias, e outras formas de concessões de ajuda de custos 

a alunos nos programas de incentivos à permanência dos(as) 

estudantes no IFAL, entre outras formas de concessões; 

e) Contabilização da folha de pagamento de pessoal e encargos, 

incluindo o lançamento das retenções dos tributos e contribuições 

correlatas, e as retenções das diversas consignações, como também, 

outras despesas classificadas como de pessoal, tais como, auxílio-

funeral, entre outras; 

f) Compatibilização/conciliação e contabilização dos demonstrativos 

levantados pelos almoxarifados, relativos às entradas e/ou saídas de 

bens de consumo, de equipamento e material permanente, de bens 

semoventes, entre outros, com o Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal; 

g) Compatibilização/conciliação e contabilização dos demonstrativos 

levantados pelos ambiente organizacionais de patrimônio, com o 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, no 

que diz respeito ao bens móveis, imóveis, semoventes e intangíveis; 
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h) Compatibilização/conciliação e contabilização dos ajustes 

necessários entre o Sistema Integrado de Administração Financeiro do 

Governo Federal e o Sistema de Patrimônio da União, com relação aos 

bens imóveis registrados em nome da Instituição e/ou colocados à sua 

utilização através da sistemática de concessão, e outras; 

i) Quaisquer outras contabilizações de atos e fatos contábeis que reflitam 

direta e/ou indiretamente na gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial da Instituição; 

7. Acompanhamento, recepção, análise, emissão de crítica, quando couber, 

inserção e aprovação da prestação de contas relativas às concessões de 

diárias no sistema do concessão de diárias e passagens; 

8. Acompanhamento, recepção, análise, emissão de crítica, quando couber, 

e contabilização da prestação de contas relativas às concessões de 

suprimento de fundos, após aprovação da mesma, pelo(a) ordenador(a) de 

despesas; 

9. Acompanhamento, controle e alimentação dos registro no rol de 

responsáveis, em relação às pessoas que exercem natureza de 

responsabilidade na Instituição, com os devidos lançamentos no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, baseados na 

emissão de documentos compatíveis, com base nas informações 

demandadas pelas diversas áreas da Instituição, em conformidade com a 

legislação correlata; 

10. Acompanhamento, análise, busca de solução, quando couber, e 

execução dos lançamentos de ajustes necessários, relativos às 

inconsistências e/ou irregularidades contábeis apontadas nas 

demonstrações contábeis da Instituição; 

11. Acompanhamento, elaboração, e emissão dos lançamentos contábeis 

correspondentes às prestações de contas relativas a execução dos créditos 

recebidos por descentralizações, mediante termos de cooperação, planos 

de trabalhos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria, e outras 

formas definidas em legislação; 

12. Acompanhamento, recepção, análise, e emissão dos lançamentos 

contábeis correspondentes às prestações de contas relativas a execução 

dos créditos concedidos por descentralizações, planos de trabalhos, 
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convênios, acordos, ajustes, termos de parceria, e outras formas definidas 

em legislação; 

13. Acompanhamento e execução de procedimentos juntos aos órgãos 

correlatos no sentido de resolver situações que reflitam na necessidade de 

manutenção da regularidade cadastral e fiscal dos Cadastros Nacionais de 

Pessoa Jurídica – CNPJs, dos Cadastros Estaduais de Contribuinte – 

CACEALs, dos Cadastros Municipais de Contribuintes – CMCs, 

UG/Gestão, Órgão, e outros cadastros exigidos pelas legislações, 

correspondentes à Instituição e correlatos às atividades da coordenação; 

14. Acompanhamento, supervisão, controle, análise, orientação, auxilio na 

execução, intervenção e execução de ajuste, quando necessário, de todas 

as atividades relacionadas, de ordem contábil e financeira; 

15. Acompanhamento, controle e execução dos procedimentos necessários 

junto a instituições financeiras; 

16. Auxiliar a Diretoria de Orçamento e Finanças no assessoramento e 

orientação à gestão no sentido de alcançar o melhor resultado possível, 

nos moldes da administração pública, nas ações, atos e fatos que refletem 

direta e/ou indiretamente na execução orçamentária, financeira e 

patrimonial; 

17. Interferência em outras áreas da Instituição, quando da necessidade de 

manifestar orientação e/ou sugestão, em relação às ações, atos e fatos que 

reflitam direta e/ou indiretamente na execução orçamentária, financeira e 

patrimonial; 

18. Auxiliar a Diretoria de Orçamento e Finanças no assessoramento à gestão 

no sentido de emitir relatórios, demonstrativos, pareceres, e outras formas 

de demonstração da situação orçamentária, financeira e patrimonial, em 

paralelo com o sistema de contabilidade do governo federal, às pessoas e 

às diversas instâncias da Instituição, de uma forma simples e ao alcance 

de todos(as); 

19. Auxiliar a Diretoria de Orçamento e Finanças no assessoramento à gestão 

na elaboração dos procedimentos de normatização nas diversas 

necessidades, principalmente, naquelas que direta e/ou indiretamente 

reflitam nas ações, atos e fatos da execução orçamentária, financeira e 

patrimonial; 
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20. Acompanhamento, controle e execução dos procedimentos relativos à 

conformidade contábil e de operadores do Órgão; 

21. Acompanhamento, supervisão, controle, análise, e orientação de todas as 

atividades executadas pelos Órgãos de Contabilidade e Finanças das 

unidades integrantes da Instituição, na condição de Órgão Setorial de 

Contabilidade e Finanças da Instituição; 

22. Elaboração do processo anual relativo à prestação de contas do(a) 

dirigente máximo da Instituição; 

23. Zelar pelo cumprimento de todos os dispositivos legais, estatutários e 

regimentais; 

24. Desenvolvimento de outros atividades inerentes ao ambiente 

organizacional e/ou delegadas pela Diretoria de Orçamento e Finanças, 

pela Pró-Reitoria de Administração e pela Reitoria; 

25. Execução das atividades inerentes ao ambiente organizacional, como 

liquidações, registro de contratos firmados entre o IFAL e as empresas 

prestadoras de serviços ou de fornecimento de bens e materiais, registro 

de portarias de fiscais; 

26. Análise contábil das contas da Reitoria e acompanhamento das contas 

contábeis dos campi; 

27. Registro do rol de responsáveis; 

28. Prestações de contas, organização e arquivamento de documentos e 

processos; 

29. Atendimento, presencial e por telefone, de fornecedores(as), empresas 

prestadoras de serviços, servidores(as) técnicos(as) administrativos(as) e 

docentes, discentes favorecidos(as) em programas de auxílio, bolsas, 

ajuda de custos ou outros favorecidos de crédito pecuniário, além de 

empresas participantes de processos licitatórios. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 



101 

7.1.28 Diretoria de Suprimentos 

 

A Diretoria de Suprimentos, em virtude da natureza de suas atividades, presta 

atendimento aos demais ambientes da Reitoria, aos (às) servidores(as) das áreas de 

Suprimentos dos campi e também fornecedores de produtos e prestadores de 

serviços. Compõe do ambiente da Diretoria de Suprimentos, ainda, as atividades de 

Contratos, a de Almoxarifado e a de Patrimônio, desenvolvendo a gestão de 

contratação, distribuição e controle de bens e serviços do IFAL. Sendo o 

público/usuário atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: fornecedores(as) ou prestadores(as) de serviços e, 

até mesmo, outros órgãos da Administração Pública e comunidade do 

entorno. 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL e verificação junto aos(às) servidores(as) 

são competências do ambiente organizacional Diretoria de Suprimentos 

 

1. Planejar, dirigir, controlar e avaliar a execução das atividades 

relacionadas com as áreas de compras, licitações, contratos, almoxarifado 

e patrimônio; 

2. Coordenar a construção do Calendário Anual de Compras e Contratações 

do IFAL, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria 

de Administração; 

3. Dirigir, controlar e avaliar a elaboração e execução de todas as atividades 

relacionadas ao planejamento e logística de Compras e Contratações em 

conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional e a legislação 

que rege o tema; 

4. Prestar informações sobre as compras e contratações, gestão de 

materiais, controle de bens móveis e imóveis, inclusive para a elaboração 

do Relatório de Gestão; 
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5. Apoiar, acompanhar e controlar as atividades de compras, licitações, 

contratos, almoxarifado e patrimônio dos campi e demais Unidades 

Institucionais do IFAL; 

6. Orientar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pelas 

unidades organizacionais subordinadas; 

7. Realizar estudos e propor medidas para o aprimoramento dos métodos e 

técnicas de trabalho; 

8. Prestar assessoramento aos campi e a Gestão nas atividades 

relacionadas à compras, licitações, contratos, almoxarifado e patrimônio; 

9. Analisar, solucionar e responder as consultas das unidades 

organizacionais referente às questões pertinentes a área de competência; 

10. Auxiliar o Pró-Reitor de Administração e executar outras atribuições 

correlatas que lhe forem atribuídas; 

11. Desempenhar outras atividades correlatas, definidas pelo Pró-Reitor de 

Administração. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

 

 

7.1.29 Departamento de Compras 

 

O referido ambiente organizacional trabalha com processos que contemplam 

solicitações de diversos ambientes de todo o IFAL, além das recorrentes participações 

de órgãos externos. Em 2016, por exemplo, pelo Calendário Oficial de Compras, mais 

de 30% das demandas coletivas do IFAL serão responsabilidade da Reitoria. 

Em relação ao atendimento ao público, cabe destacar que esse ambiente tem 

contato constante com os campi para informar sobre andamento de processos, 

comunicar e/ou lembrar sobre a inserção de suas demandas no sistema de Compras 

Governamentais (Comprasnet) capacitar e tirar dúvidas em relação ao funcionamento 

do sistema, tópicos dos editais, legislação ou questionamento dos licitantes. Além do 

atendimento ao corpo discente, que procuram informações sobre o andamento de 
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processos de seu interesse (materiais esportivos, óculos, arbitragem de jogos internos 

etc.); aos(às) representantes de empresas para responder a questionamentos ou tirar 

dúvidas sobre atos dos pregoeiros, funcionamento do sistema, edital, ata de registro 

de preços etc.; aos órgãos governamentais para informar sobre a participação nas 

nossas licitações ou adesão a nossas atas de registros de preços e para informações 

sobre a participação em licitações. Dessa forma, temos que público/usuário(a) 

atendido(a) nesse ambiente é 

● Público Externo: instituições e servidores(as) dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, instituições de controle interno e externo, 

empresas privadas (fornecedores). 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as) (técnicos(as) 

administrativos(as) e docentes), terceirizados(as) e bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Conforme Regimento Geral do IFAL e segundo os(as) servidores(as) que 

trabalham nesse ambiente, são competências do mesmo 

 

1. Coordenar e acompanhar a execução dos processos licitatórios; 

2. Prestar informações sobre as compras e licitações, inclusive para auxiliar 

na elaboração do Relatório de Gestão; 

3. Elaborar relatórios pertinentes às atividades do Departamento; 

4. Apoiar a realização de estudos e propor medidas para o aprimoramento 

dos métodos e técnicas de trabalho; 

5. Apoiar a Diretoria de Suprimentos na elaboração e execução do 

Calendário Anual de Compras e Contratações de todo o Instituto; 

6. Orientar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pelas 

unidades organizacionais subordinadas; 

7. Dar suporte às Comissões de Licitações na realização de suas as 

atividades; 

8. Prestar apoio e assessoria às Unidades do Instituto em assuntos relativos 

ao Departamento; 

9. Subsidiar a elaboração de normas e procedimentos referentes a compras 

e contratações com objetivo de uniformizar, organizar e otimizar os fluxos 

de processos; 
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10. Auxiliar os(as) usuários(as) a especificar os materiais que deverão ser 

adquiridos e revisar as especificações já elaboradas, enquadrando-as 

dentro das normas legais e visando garantir a qualidade dos produtos 

adquiridos; 

11. Quantificar o valor de mercado dos processos licitatórios; 

12. Registrar nos sistemas governamentais as compras e contratações 

efetuadas por Inexibilidade e Dispensa de Licitação; 

13. Realizar o devido enquadramento das compras e contratações nas 

modalidades previstas na legislação; 

14. Verificar a situação de habilitação e qualificação das empresas para fins 

de contratação; 

15. Assessorar a Diretoria de Suprimentos em assuntos de sua área; 

16. Auxiliar a Diretoria de Suprimentos e executar outras atribuições 

correlatas que lhe forem atribuídas. 

 

Cabe destacar a necessidade de ampliação da jornada de trabalho deste 

ambiente pela flexibilização, considerando o zelo pela celeridade e eficiência dos 

procedimentos, visto que o período para preparação do(a) pregoeiro(a) é a partir das 

7h, visto que os trabalhos na sessão iniciam-se às 8h e, geralmente, necessidade da 

extensão dos prazos para encerramento das sessões (entre 12 horas e 14h), a pedido 

do licitante ou por necessidade da realização de atos essenciais ao pregoeiro, sendo 

inviável o encerramento das sessões neste período. 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente da Reitoria demonstra-se de interesse público. 

Dito isso, foi possível concluir, que o funcionamento dos ambientes 

organizacionais em turnos contínuos, com jornada ininterrupta de 12 horas é viável na 

maior parte dos ambientes organizacionais da Reitoria, visto que atendem à 

legislação, preveem maior eficiência no atendimento aos usuários e eficácia no 

atingimento dos objetivos institucionais e não prevê aumentos de despesas, muito 

pelo contrário, a flexibilização evita a concentração de vários(as) servidores(as) em 

um mesmo espaço num mesmo período, otimizando os recursos existentes. 
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Entretanto, não é possível autorizar a cerca de 40% dos(as) servidores(as), pois 

esses(as) são detentores(as) de Funções Gratificadas ou Cargos de Direção. 

 

Reitoria 

Ambiente Exige 
atividades 

contínuas em 
regime de 
turnos ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem interrupção de 
nenhuma espécie 
por, pelo menos, 
12 (doze) horas 
consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento sem 

interrupção é 
decorrente de 

atendimento ao 
público usuário ou 

de trabalho 
noturno? 

Há suficiência de 
servidores(as) 
para garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à 
Flexibilização? 

Reitoria Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Assessoria 
Executiva 

Sim Sim Sim Não Sim, no 
momento em 
que houver 
número 
suficiente de 
servidores(as). 

Secretaria dos 
Colegiados 

Sim Sim Sim Não Sim, no 
momento em 
que houver 
número 
suficiente de 
servidores(as). 

Ouvidoria Sim Sim Sim Não Sim, no 
momento em 
que houver 
número 
suficiente de 
servidores(as). 

Procuradoria 
Federal 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Auditoria 
Interna 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Coord. De 
Relações 
Internacionais 

Sim Sim Sim Não Sim, no 
momento em 
que houver 
número 
suficiente de 
servidores(as). 
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Departamento 
de 
Comunicação 
e Eventos 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 
Gestão de 
Pessoas 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de 
Administração 
e Pagamento 
de Pessoal 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Pró-Reitoria de 
Ensino 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 
Políticas 
Estudantis 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 
Educação à 
Distância 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de Educação 
Básica 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de Articulação 
Pedagógica 

Sim Sim Sim Não Sim, no 
momento em 
que houver 
número 
suficiente de 
servidores(as). 

Departamento 
de Graduação 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
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detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de Seleção de 
Ingressos 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Pró-Reitoria de 
Pesquisa e 
Inovação 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de Pesquisa e 
Inovação 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Pró-Reitoria de 
Extensão 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Pró-Reitoria de 
Desenvolvimen
to Institucional 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 
Planejamento 
Institucional 

Sim Sim Sim Sim Sim, no 
momento em 
que houver 
número 
suficiente de 
servidores(as). 

Diretoria de 
Infraestrutura e 
Expansão 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 
Tecnologia da 
Informação 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
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Cargos de 
Direção. 

Pró-Reitoria de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 
Orçamento e 
Finanças 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de 
Contabilidade 
e Finanças 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 
Suprimentos 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de Compras 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos(às) 
servidores(as) 
que não são 
detentores(as) 
de Funções 
Gratificadas ou 
Cargos de 
Direção. 
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7.2 CAMPUS MACEIÓ 
 

O Campus Maceió oferta uma grande variedade de cursos e ao longo de sua 

história tem contribuído na formação técnica, tecnológica e da educação profissional 

da sociedade alagoana. Estas ofertas e contribuições são facilitadas com o 

atendimento ininterrupto de seus ambientes organizacionais, sejam eles 

administrativos ou acadêmicos, já que o campus funciona em três turnos (matutino, 

vespertino e noturno).  

No que se refere a sua estrutura organizacional, de acordo com o Regimento 

Geral do IFAL, aprovado pela Resolução nº 51/CS, de 09 de Dezembro de 2013, em 

seu Título II, Capítulo I – Da Organização Administrativa e alterado pela Resolução nº 

24/CS/2014 - que aprovou a Estruturação Administrativa no âmbito da Reitoria e dos 

campi do IFAL temos os seguintes ambientes organizacionais no Campus Maceió a 

ser analisado nesse estudo: 

Regimento Geral 

a. Campus Maceió 

i. Diretoria-Geral; 

ii. Diretoria de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação; 

iii. Diretoria de Ensino; 

1. Departamento Acadêmico de Formação Geral; 

2. Departamento Acadêmico de Tecnologia e Processos; 

3. Departamento Acadêmico de Infraestrutura e Design; 

iv. Diretoria de Administração; 

    1. Departamento de Apoio Acadêmico; 

 

Alteração feita pela Res nº 24/CS/2014 

 

Campus Maceió 

i. Diretoria-Geral; 

ii. Diretoria de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação; 

iii. Diretoria de Ensino; 

1. Departamento Acadêmico de Formação Geral; 

2. Departamento de Ensino Técnico; 

3. Departamento de Ensino Superior; 

iv. Diretoria de Administração; 

1. Departamento de Suprimentos. 

2. Departamento de Administração e Manutenção 

   v. Diretoria de Apoio Acadêmico; 
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 Nesse contexto situacional, o Campus Maceió estrutura-se a fim de garantir 

isonomia nos processos de gestão em rede das atividades e serviços institucionais. 

Portanto, com o intuito de atender com qualidade seu público interno e externo, o 

Campus, que funciona durante os três turnos, das 07h as 22h 20min, e seus(suas) 

servidores(as), sobretudo os(as) Técnicos(as) Administrativos(as) em Educação, 

adotam regime de turno ininterrupto na organização de sua jornada de trabalho. 

Acerca do desempenho das atividades de cada ambiente organizacional e 

suas competências, foram apresentadas, aqui, segundo analogia com o Estatuto do 

Ifal - Aprovado pela Resolução nº 11, de 22/09/2009 – DOU 25/10/2009, e Regimento 

Geral do Ifal - Aprovado pela Resolução nº 51/CS, de 9 de dezembro de 2013 e visita 

in loco nos ambientes organizacionais para coletar informações sobre o 

funcionamento dos mesmos, já que em pesquisa realizada não foi encontrado nenhum 

estatuto ou regimento do campus Maceió que fale de atividades ou competências dos 

ambientes. 

 Com as informações levantadas e com a estrutura administrativa definida, 

apresenta-se, nos termos do art. 12 da Resolução nº 22/CS/2015, a exposição dos 

motivos justificando a flexibilização da jornada de trabalho e resumo das atividades 

realizadas, identificação do público atendido(a) e natureza do serviço prestado em 

cada ambiente organizacional. 

 

 

7.2.1 Diretoria-Geral 
  

No ambiente organizacional Direção-Geral são realizadas as atividades de 

gabinete, assessoria, comunicação e eventos, de pesquisa institucional e de gestão 

de pessoas. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é:  

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores(as);  

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as). 

  

 O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC.  

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 

e após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) nos 

ambientes em questão: 
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1. Recepcionar  visitantes; 

2. Organizar a agenda e assistir ao Diretor-Geral no seu relacionamento 

institucional e administrativo; 

3. Coordenar e orientar execução das atividades de protocolo, 

4. Receber documentação geral e as de oficiais de justiça, mandados de 

segurança, intimações e citações;   

5. Agendar de audiências com o reitor ou diretor geral; 

6. Orientar ao público em geral acerca dos procedimentos administrativos da 

instituição; 

7. Orientar às empresas contratadas sobre a tramitação dos processos; 

8. Fornecer cópias de documentos institucionais, como declarações, convênios, 

contratos, portarias, ofícios e memorandos;   

9. Atender aos(as) alunos(as), responsáveis por alunos(as) e demais usuários(as) 

interessados(as) quando não obtiveram sucesso nas demais instâncias 

institucionais; 

10. Participar de reuniões e registrar em ata os trabalhos das instâncias 

participativa do campus; 

11. Organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e 

 administrativa do campus;  

12. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional; 

13. Participar de reuniões e registrar em ata os trabalhos das instâncias 

participativa do campus; 

14. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades do campus, zelando pela integração e compatibilização dos 

programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das normas vigentes; 

15.  Preparar correspondência oficial (ofícios, memorandos, portarias, avisos etc.) 

do campus; 

16.  Prestar esclarecimentos à reitoria e órgãos de controle, quando solicitado; 

17. Receber, protocolar, encaminhar, arquivar, organizar, redistribuir os 

documentos que tramitam pelo ambiente organizacional;  

18. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário;

  



112 

19. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados a 

sua área; 

20. Solicitar emissão de diárias e passagens; 

21. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas; 

22. Orientar a tramitação dos processos administrativos e acompanhar a 

tramitação dos processos judiciais; 

23.  Coordenar a elaboração de respostas às solicitações emanadas dos órgãos 

do controle externo (CGU – Controladoria Geral da União e TCU – Tribunal de 

Contas da União), encaminhando aos ambiente organizacionais responsáveis 

os assuntos apontados em seus relatórios de auditoria, bem como acompanhar 

a implementação das recomendações desses órgãos;  

24. Acompanhar os trabalhos das Comissões de Processos Administrativos 

Disciplinares e de Sindicância; 

25. Assessorar os trabalhos das Comissões; 

26. Coordenar o desenvolvimento de uma ação permanente de marketing 

institucional; 

27. Editorar a publicações produzidas pelo Campus ;  

28. Organizar a recepção a autoridades e visitantes ilustres às dependências do 

Campus Maceió;  

29. Organizar o cerimonial de eventos da Instituição, de acordo com as normas do 

protocolo oficial;  

30. Orientar o chefe do cerimonial em eventos de grande porte no âmbito do 

Campus Maceió;  

31.  Planejar e Coordenar eventos no Campus Maceió;  

32.  Prestar assessoria jornalística ao Campus Maceió;  

33.  Promover a permanente divulgação das ações institucionais através das 

variadas formas de mídia, visando à consolidação da imagem institucional 

perante a sociedade;  

34.  Responsabilizar-se pela comunicação e divulgação de eventos internos com 

vistas à manutenção de um bom nível de informação entre os vários segmentos 

da Instituição;  

35.  Manter atualizada a página Web do Campus Maceió; 

36.  Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área;  
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37. Subsidiar a Direção-Geral a partir de levantamento criterioso das 

potencialidades do Campus Maceió;  

38.  Assessorar  a Direção-Geral no levantamento, seleção, disponibilização e 

disseminação das informações gerenciais; 

39. Coordenar  e orientar as atividades de planejamento, orçamento e 

modernização institucional, juntamente com os demais ambientes do IFAL; 

40. Coletar, coordenar e disponibilizar as informações estatísticas do Campus 

Maceió, para que os pontos estratégicos sejam identificados, juntamente com 

as demais Campi do IFAL;  

41. Orientar as coordenações de Planejamento Estratégico e direcionar suas 

atuações;  

42. Elaborar, atualizar e implementar o Plano de Metas, Plano de Desenvolvimento 

 Institucional (PDI) e o Programa do Plano Plurianual (PPA); 

43.  Consolidar  as informações referentes ao Relatório de Gestão;  

44.  Acompanhar os projetos estratégicos anuais, assim como, estatística 

descritiva dos resultados alcançados e levantamento do motivo dos não 

exitosos;  

45.  Acompanhamento  das ações inseridas no PDI, sua implementação e 

descrição estatística;  

46.  Coordenar o sistema Geplanes, seus usuários e dados;  

47. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades de gestão de pessoas, zelando pela integração e 

compatibilização dos programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das 

normas vigentes; 

48. Supervisionar os serviços de processamento da folha de pagamento; 

49. Acompanhar os processos de progressão, afastamento, licença e 

aposentadoria de servidores(as); 

50. Elaborar projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento da área de 

gestão de pessoas; 

51. Propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria da área de gestão 

de pessoas, inclusive no tocante à saúde, à segurança no trabalho e à 

capacitação; 

52. Realizar estudos de dimensionamento da força de trabalho e adequação de 

lotação do Campus; 
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53. Supervisionar a execução da política de gestão de pessoas do Campus; 

54. Supervisionar a execução dos recursos alocados no orçamento de pessoal; 

55. Organizar e manter atualizadas as informações relativas à legislação e a 

jurisprudência referentes a assuntos de pessoal; 

56. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados a sua 

área; 

57. Prestar esclarecimentos aos órgãos de controle, processos administrativos, e 

questões pertinentes à área; 

58. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

59. Realizar outras atividades afins e correlatas. 

60. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto:  

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12 horas diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de custos;  

● Satisfação com o atendimento mais eficaz;  

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição;  

● Mais qualidade e mais tempo para assistir a diretora no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos; 

● Continuidade de serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 
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● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor;  

● Melhorar a produção de mais notícias e reportagens de divulgação, a partir de 

entrevistas com servidores(as) e estudantes, uma vez que torna-se mais fácil 

quando da disponibilidade dos horários intermediários ou noturnos para 

agendamento;  

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao ambiente organizacional, celeridade e 

eficiência no fazer institucional desses ambiente organizacionais, corroborando 

para o crescimento do IFAL. 

 

7.2.2 Diretoria de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação 
 

No ambiente organizacional Diretoria de Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação são realizadas as atividades de gerenciamento de cursos, de assessoria, 

integração escola-empresa, extensão, pesquisa e de pós-graduação. 

O público/usuário atendido(a) nesse ambiente é:  

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) estudantes, 

egressos(as) do IFAL,  

● Público Interno: discentes e servidores(as). 

 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, em analogia ao Regimento interno 

aprovado pela Resolução Nº 51/CS/2013 e após análise dos formulários respondidos 

pelos(as) servidores(as) lotados(as) no ambiente em questão: 

 

1. Apoiar o desenvolvimento de ações de integração da comunidade acadêmica 

com a comunidade externa, incluindo instituições governamentais, não 
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governamentais e privadas nas áreas de acompanhamento de egressos, 

empreendedorismo, estágios e visitas técnicas; 

2. Garantir o desenvolvimento da extensão como espaço privilegiado para a 

democratização do conhecimento científico e tecnológico; 

3. Incentivar o desenvolvimento de programações educativas, científicas, 

artístico-culturais, sociais e esportivas; 

4. Manter acompanhamento e controle dos projetos e das atividades de extensão 

desenvolvidos no âmbito do Campus; 

5. Promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades interna e externa 

dos resultados obtidos através dos projetos e serviços de extensão; 

6. Promover políticas de aproximação dos servidores(as) e discentes da realidade 

do mundo do trabalho e dos arranjos e necessidades produtivas, sociais e 

culturais da comunidade regional; 

7. Publicar anualmente os editais para seleção de bolsistas e projetos a serem 

apoiados pelas políticas institucionais de incentivo ao desenvolvimento de 

extensão; 

8. Representar o campus nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

9. Viabilizar mecanismos de acesso da sociedade às atividades desenvolvidas 

pela instituição; 

10. Zelar pela integração das ações de extensão às necessidades acadêmicas; 

11. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas à 

definição das prioridades de pesquisa e inovação no Campus; 

12. Estimular projetos de inovação e de incubadoras tecnológicas; 

13. Manter relações de intercâmbio com as instituições responsáveis pelas 

políticas de fomento a pesquisas nas áreas de educação, ciência, tecnologia e 

inovação, com vistas ao desenvolvimento social; 

14. Promover e publicar os resultados de pesquisa do campus; 

15. Promover ações com vistas à captação de recursos para o financiamento de 

projetos, junto a entidades e organizações públicas e privadas; 

16. Promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades interna e externa 

dos resultados obtidos pelas pesquisas; 
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17. Publicar anualmente os editais para seleção de bolsistas e projetos a serem 

apoiados pelas políticas institucionais de incentivo ao desenvolvimento de 

pesquisas; 

18. Supervisionar a participação de pesquisadores do campus em eventos e 

programas de pesquisas, envolvendo intercâmbio e/ou cooperação técnica 

entre instituições congêneres; 

19. Zelar pela integração das ações de pesquisa às necessidades acadêmicas; 

20. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe sejam 

atribuídas. 

 

 Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto:  

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12 horas diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos;  

● Satisfação com o atendimento mais eficaz;  

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição;  

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor;   
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● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao ambiente organizacional, celeridade e 

eficiência no fazer institucional desses ambiente organizacionais, corroborando 

para o crescimento do IFAL. 

 

 

7.2.3 Diretoria de Ensino  
  

 No ambiente organizacional “Diretoria de Ensino” são realizadas as 

atividades de gerenciamento de cursos, de pedagogia e egressos do campus. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é:  

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL  

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, em analogia ao Regimento interno 

aprovado pela Resolução Nº 51/CS/2013 e após análise dos formulários respondidos 

pelos(as) servidores(as) lotados(as) no ambiente em questão: 

  

1. Atuar  no planejamento estratégico e operacional do Campus, com vistas à 

definição das prioridades educacionais dos mesmo;  

2. Definir as vagas, conjuntamente com Pró-reitoria de Ensino e a Direção-Geral 

do campus, publicar os editais e realizar os  processos seletivos para 

ingresso de estudantes no Campus Satuba;  

3. Garantir identidade e unidade curricular e desenvolvimento de política e ação 

pedagógica própria, do campus;  

4. Instituir políticas afirmativas que atendam a demandas da sociedade, visando 

a democratização do acesso;  
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5. Promover e incentivar a avaliação e melhoria contínua do Projeto Político-

Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Cursos; 

6. Estimular e propor acordos de cooperação mútua entre o Instituto e outras 

instituições, buscando a melhoria de ensino por meio da troca de experiências;

  

7. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros 

de pessoal e os recursos de gestão;  

8. Propor políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento das ofertas 

educacionais, em conjunto com as Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa e 

Inovação, bem como avaliar sua implementação;  

9. Propor políticas e diretrizes para a educação a distância e para a disseminação 

de tecnologias educacionais, articuladamente à pesquisa, à extensão e à 

gestão de tecnologia da informação;  

10. Possibilitar e promover a mobilidade discente como via de promoção de 

enriquecimento acadêmico;  

11. Propor o calendário anual de referência para as atividades acadêmicas; 

12. Representar  o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário;

  

13. Supervisionar os critérios de seleção para ingresso dos(as) estudantes; 

14. Incentivar e acompanhar as atividades que visem à capacitação do corpo 

docente e da equipe técnico-pedagógica;  

15. Articular o funcionamento das Diretorias de Ensino dos campi, de acordo com 

a política de ensino do IFAL;  

16. Apresentar  relatórios de atividades da Direção de ensino, quando solicitado 

por órgãos superiores;  

17. Zelar  pela garantia da qualidade do ensino;  

18. Promover e coordenar políticas de assistência ao estudante no âmbito do 

Campus Maceió;  

19. Acompanhar  e articular as atividades das unidades organizacionais a si 

vinculadas;  

20. Administrar  os recursos financeiros e o patrimônio da Direção Ensino; 

21.  Propor mecanismos de articulação entre ensino, pesquisa e extensão;  
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22. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional;  

23. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área;  

24. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior;  

25. Atender diariamente e continuamente aos(as) alunos(as), responsáveis e 

docentes na realização de trabalho de orientação, acompanhamento 

pedagógico e familiar;  

26. Implementar, avaliar e coordenar a construção de projetos pedagógicos de 

educação básica, técnica e tecnológica com a equipe escolar;  

27. Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da 

comunidade escolar e de associações a ela vinculadas; 

28.  Participar de estudos de revisão de currículo, programas e projetos de ensino 

superior; 

29. Assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

30. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área. 

 

 Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12 horas diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos;  

● Satisfação com o atendimento mais eficaz;  

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição;  
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● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor;   

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao ambiente organizacional, celeridade e 

eficiência no fazer institucional desses ambiente organizacionais, corroborando 

para o crescimento do IFAL; 

 
 

7.2.3.1 Departamento Acadêmico de Formação Geral 
  

 No ambiente organizacional “Departamento Acadêmico de Formação Geral” 

são realizadas as atividades de gerenciamento de cursos, de pedagogia e egressos 

do campus. O público/usuário atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por alunos(as), futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL,  

● Público Interno: alunos(as) e servidores(as). 

 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência , em analogia ao Regimento interno 

aprovado pela Resolução Nº 51/CS/2013 e após análise dos formulários respondidos 

pelos(as) servidores(as) lotados(as) no ambiente em questão:  
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1. Assessorar a elaboração de projetos de cursos de ensino profissional na 

área do ensino basico, em consonância com as diretrizes emanadas do 

Ministério da Educação - MEC; 

2. Participar do planejamento, implantação e avaliação das ações e 

políticas de ensino, no campus do IFAL- Maceió, em consonância com 

as diretrizes emanadas da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica/Ministério da Educação (SETEC/MEC); 

3. Incentivar e promover ações que venham a contribuir para o 

crescimento, o fortalecimento e o desenvolvimento acadêmico de ensino 

profissional; 

4. Acompanhar, supervisionar e avaliar processos, planos e projetos de 

natureza acadêmica, objetivando viabilizar a sua execução. 

5. Promover reunião com o Diretor de Ensino do campus ou cargo 

equivalente, buscando a qualidade e a eficiência das atividades 

pedagógicas e/ou administrativas; 

6. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nas 

Coordenações de formação geral IFAL- Maceió; 

7. Assessorar a Direção de Ensino na elaboração das políticas referentes 

às atividades do ensino básico; 

8. Prestar apoio e assessoria ao campus em assuntos relativos à educação 

básica; 

9. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito do Departamento; 

10. Acompanhar e articular as atividades da unidade organizacional a si 

vinculada; 

11. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

12. Controlar e manter os projetos pedagógicos dos cursos de educação 

básica; 

13. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos 

relacionados à sua área; 

14. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou 

lhe tenham sido atribuídas por instância superior. 
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7.2.3.2 Departamento de Ensino Técnico  
  

No ambiente organizacional “Departamento de Ensino Técnico” são 

realizadas as atividades de gerenciamento de cursos, de pedagogia e egressos do 

campus. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é:  

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL,  

● Público Interno: discentes e servidores(as)  

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, em analogia ao Regimento interno 

aprovado pela Resolução Nº 51/CS/2013 e após análise dos formulários respondidos 

pelos(as) servidores(as) lotados(as) no ambiente em questão:  

 

1. Assessorar a elaboração de projetos de cursos de ensino profissional, em 

consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

2. Participar do planejamento, implantação e avaliação das ações e políticas de 

ensino, no campus do IFAL- Maceió, em consonância com as diretrizes 

emanadas da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/Ministério da 

Educação (SETEC/MEC); 

3. Incentivar e promover ações que venham a contribuir para o crescimento, o 

fortalecimento e o desenvolvimento acadêmico de ensino profissional; 

4. Acompanhar, supervisionar e avaliar processos, planos e projetos de natureza 

acadêmica, objetivando viabilizar a sua execução;  

5. Promover reunião com o Diretor de Ensino do campus ou cargo equivalente, 

buscando a qualidade e a eficiência das atividades pedagógicas e/ou 

administrativas; 

6. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nas Coordenações 

dos cursos técnicos do IFAL- Maceió; 

7. Assessorar a Direção de Ensino na elaboração das políticas referentes às 

atividades do ensino básico; 
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8. Prestar apoio e assessoria ao campus em assuntos relativos à educação 

básica; 

9. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito do Departamento; 

10. Acompanhar e articular as atividades da unidade organizacional a si vinculada; 

11. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 

12. Controlar e manter os projetos pedagógicos dos cursos de educação básica; 

13. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

14. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

 

 

 7.2.3.3 Departamento de Ensino Superior 

 

No ambiente organizacional “Departamento de Ensino Superior” são 

realizadas as atividades de gerenciamento de cursos, de metologia pedagogica e 

egressos do campus. 

O público/usuário atendido(a) nesse ambiente é:  

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL,  

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

 

 Cabe aqui especificar a competência, em analogia ao Regimento interno 

aprovado pela Resolução Nº 51/CS/2013 e após análise dos formulários respondidos 

pelos(as) servidores(as) lotados(as) no ambiente em questão:  

 

1. Participar do planejamento, implantação e avaliação das ações e políticas de 

ensino superior, juntamente com o Departamento de Graduação Reitoria, em 

consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC; 
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2. Acompanhar o processo de ingresso dos(as) estudantes e as políticas de 

Assistência Estudantil nos cursos presenciais de nível superior do IFAL- 

Maceió; 

3. Acompanhar, orientar e avaliar a implantação de novos cursos superiores 

presenciais no IFAL- Maceió; 

4. Controlar e manter os projetos pedagógicos dos cursos superiores presenciais; 

5. Acompanhar a execução dos currículos dos cursos superiores, bem como os 

índices de desempenho de seus estudantes; 

6. Prover o Pesquisador Institucional das informações necessárias para manter 

atualizados os dados dos cursos superiores presenciais junto aos sistemas do 

Governo Federal 

7. Propor normativos relacionados ao Ensino Superior na instituição; 

8. Acompanhar, supervisionar e avaliar processos, planos e projetos de natureza 

acadêmica, objetivando viabilizar a sua execução, no âmbito do IFAL- Maceió; 

9. Promover reuniões com o Diretor de Ensino do campus ou cargo equivalente e 

coordenadores de cursos superiores presenciais, buscando a qualidade e a 

eficiência das atividades pedagógicas e/ou administrativas; 

10. Analisar documentação dos(as) alunos(as) formados(as) e encaminhar à 

Coordenação de Registro de Diplomas para fins de confecção, emissão e 

registro dos diplomas dos cursos presenciais de graduação do IFAL - Maceió; 

11. Assessorar o Pró-Reitor de Ensino nas ações relacionadas ás atividades de 

graduação; 

12. Assessorar a elaboração de projetos de cursos de graduação; 

13. Apoiar e assessorar o campus Maceió em assuntos relativos à graduação; 

14. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito do Departamento; 

15. Acompanhar e articular as atividades das unidades organizacionais a si 

vinculadas; 

16. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 

17. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

18. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 
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19. Assessorar o Departamento de Graduação nas ações relacionadas à formação 

de professores no IFAL - Maceió; 

20. Realizar, em conjunto com o Departamento de Graduação, o acompanhamento 

dos cursos de formação de professores ofertados pelo IFAL; 

21. Apoiar e assessorar aos campus em assuntos relativos aos cursos de formação 

de professores; 

22. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 

23. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

24. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior; 

25. Assessorar o Departamento de Graduação e o departamento de ensino 

superior do campus nas ações relacionadas ao ensino superior no IFAL; 

26. Realizar, em conjunto com o Departamento de Graduação e Departamento de 

ensino superior, o acompanhamento dos cursos tecnológicos e de bacharelado 

ofertados pelo IFAL; 

27. Apoiar e assessorar o campus em assuntos relativos aos cursos tecnológicos 

e de bacharelado; 

28. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 

29. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

30. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

  

 Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto:  

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12 horas diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos;  



127 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz;  

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição;  

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos; 

● Continuidade de serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor;   

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao ambiente organizacional, celeridade e 

eficiência no fazer institucional desses ambiente organizacionais, corroborando 

para o crescimento do IFAL; 

 

 

7.2.4 Diretoria de Administração 
 

No ambiente organizacional “Diretoria de Administração” são realizadas as 

atividades de gerenciamento de suprimentos, contratos, licitações, controle 

patrimonial, almoxarifado, tecnologia de informação, orçamento e contabilidade e 

finanças. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores. 
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● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. São 

competências desse ambiente conforme pesquisa junto aos servidores dos mesmos, 

e por analogia ao Regimento Geral do IFAL que prevê ambientes que desempenham 

atividades equivalentes na Reitoria: 

1. Atuar no planejamento do Campus, com vistas à definição das prioridades 

administrativas; 

2. Apresentar anualmente a prestação de contas; 

3. Acompanhar, controlar e prestar contas da execução orçamentária e financeira 

dos programas, projetos e convênios firmados pelo IFAL; 

4. Elaborar, em consonância com o Projeto de Desenvolvimento Institucional, as 

diretrizes para a proposta orçamentária do Campus em função dos planos, 

projetos e programas governamentais; 

5. Propor e supervisionar políticas e diretrizes voltadas aos princípios da 

administração pública no âmbito do campi; 

6. Planejar e coordenar as ações administrativas relacionadas aos serviços gerais 

e apoio operacional, bem como a manutenção e conservação dos bens 

materiais e patrimoniais; 

7. Orientar as atividades de planejamento orçamentário, bem como supervisionar 

as atividades de administração financeira e contábil; 

8. Supervisionar a utilização dos recursos alocados aos Campus, bem como 

acompanhar a execução das ações das áreas de administração, orçamento e 

finanças; 

9. Zelar pela aplicação de procedimentos administrativos às necessidades 

institucionais; 

10. Dirigir e coordenar os trabalhos para que seja obtida solução coerente, 

adequada e compatível com a legislação em vigor, em face aos problemas que 

se apresentem; 

11. Acompanhar a execução dos trabalhos das áreas subordinadas e apreciar o 

seu desempenho, formulando sugestões para o seu aprimoramento; 

12. Estudar e propor medidas administrativas visando a melhor eficiência dos 

serviços prestados; 

13. Promover a articulação dos processos de trabalhos; 
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14. Articular e promover capacitação interna para os servidores(as) do Campus; 

15. Gerir informações e indicadores de desempenho de sua área de competência. 

16. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

17. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas. 

 

 

 7.2.4.1 Departamento de Suprimentos 

 

No ambiente organizacional “Departamento de Administração de 

Suprimentos” são realizadas as atividades de licitações, almoxarifado, gestão de 

contratos e patrimônio. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é:  

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, egressos do IFAL, empresas e fornecedores. 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Planejar, dirigir, controlar e avaliar a execução das atividades relacionadas com 

as áreas de compras, licitações, contratos, almoxarifado e patrimônio; 

2. Coordenar a construção do Calendário Anual de Compras e Contratações do 

IFAL, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de 

Administração; 

3. Dirigir, controlar e avaliar a elaboração e execução de todas as atividades 

relacionadas ao planejamento e logística de Compras e Contratações em 

conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional e a legislação que 

rege o tema; 

4. Prestar informações sobre as compras e contratações, gestão de materiais, 

controle de bens móveis e imóveis, inclusive para a elaboração do Relatório de 

Gestão; 

5. Apoiar, acompanhar e controlar as atividades de compras, licitações, contratos, 

almoxarifado e patrimônio do Campus; 
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6. Realizar estudos e propor medidas para o aprimoramento dos métodos e 

técnicas de trabalho; 

7. Prestar assessoramento a gestão nas atividades relacionadas à compras, 

licitações, contratos, almoxarifado e patrimônio; 

8. Auxiliar o Diretoria de Administração a executar outras atribuições correlatas 

que lhe forem atribuídas; 

9. Desempenhar outras atividades correlatas, definidas pela Diretoria de 

Administração. 

 

 

 

 7.2.4.2 Departamento de Administração e Manutenção 

   

 No ambiente organizacional “Departamento de Administração e Manutenção” 

são realizadas as atividades de manutenção e conservação, transporte e de projetos 

e obras. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) 

estudantes, egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores(as). 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

 

1. Gerenciar e Coordenar as atividades de manutenção, limpeza e conservação 

nos diversos ambientes do Campus; 

2. Manter o registro e controle de materiais, equipamentos e ferramentas 

utilizados em serviços de manutenção; 

3. Coordenar, acompanhar e fiscalizar os serviços de manutenção, limpeza e 

conservação, quando executados por empresas contratadas, bem como 

elaborar relatórios periódicos; 
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4. Fornecer as informações da área de sua competência que subsidiem a 

elaboração de planos, programas, projetos e relatórios; 

5. Supervisionar as atividades inerentes de conservação de bens móveis e 

imóveis; 

6. Gerenciar a disposição final dos resíduos gerados pelo campus; 

7. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 

8. Desempenhar outras atividades correlatas, definidas pelo Departamento; 

9. Participar de atividades planejadas pelo Campus. 

10. Supervisionar, coordenar e dar orientações técnicas em atividades voltadas a 

engenharia; 

11. Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica, prestando consultoria e 

assessoria em atividades voltadas a engenharia e em serviços de manutenção; 

12. Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, levantamento e 

parecer técnico de engenharia; 

13. Avaliar as construções existentes e desenvolver plano para manutenção ou 

recuperação das mesmas; 

14. Elaborar orçamentos de engenharia; 

15. Realizar atividades de padronização, mensuração, e controle de qualidade de 

processos; 

16. Fiscalizar obras e serviços técnicos de engenharia; 

17. Elaborar ou supervisionar a realização de projetos de arquitetura, engenharia, 

urbanização e de infraestrutura física do Campus; 

18. Assessorar ou prestar consultoria no gerenciamento dos resíduos gerados pelo 

Campus. 

19. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 

20. Desempenhar outras atividades correlatas, definidas pelo Departamento; 

21. Participar de atividades planejadas pelo Campus. 

22. Gerenciar o sistema de transporte do Campus, de acordo com as normas 

estabelecidas pelo IFAL; 

23. Administrar os Veículos, Máquinas e Implementos do Campus; 

24. Elaborar, coordenar e acompanhar os processos de manutenção de veículos; 

25. Atender as solicitações de veículos e máquinas e implementos; 
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26. Coordenar e supervisionar o processo de fornecimento de combustíveis dos 

veículos e máquinas; 

27. Realizar vistoria e inspeção dos veículos e máquinas; 

28. Elaborar, em conformidade com a Reitoria, o Plano anual de Aquisição de 

Veículos; 

29. Manter atualizada a relação nominal dos(as) servidores(as) autorizados(as) 

pela Reitoria, a conduzir os veículos oficiais; 

30. Atender a todas exigências legais dos órgãos que normatizam o sistema de 

transporte e trânsito nacional; 

31. Manter arquivado para fins de auditoria, todos os documentos referentes ao 

gerenciamento da frota. 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 
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● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

 

  

 7.2.5 Diretoria de Apoio Acadêmico 
 

 No ambiente organizacional “Departamento de Apoio Acadêmico” são 

realizadas as atividades de registro e apoio acadêmico, de biblioteca, de suporte nos 

laboratórios e de suporte nos recursos audiovisuais do campus. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL,   

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

  O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

  

1. Registrar e preparar de aulas práticas;  

2. Organizar a manutenção do laboratório;  

3. Planejar e organizar o controle da Secretaria Escolar;  

4. Fornecer documentos solicitados;  

5. Debater e definir as vagas, conjuntamente com a PROEN, para os processos 

seletivos de ingresso de estudantes no campus;  

6. Acompanhar  e articular as atividades dos serviços vinculados ao ambiente 

organizacional;  

7. Acompanhar  e supervisionar as atividades desenvolvidas nas coordenações 

dos cursos do campus;  
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8. Acompanhar  e supervisionar as atividades desenvolvidas por servidores(as) e 

discentes, quando necessário;  

9. Analisar documentação de discentes para emissão e registro dos diplomas dos 

cursos;  

10. Apresentar calendário anual de referência para as atividades acadêmicas;  

11. Apresentar relatórios de atividades à reitoria e órgãos de controle, quando 

solicitado;  

12. Organizar e arquivar documentos, respeitando as especificidades de cada 

serviço;  

13. Articular e propor acordos de cooperação mútua entre o campus e outras 

instituições, buscando a melhoria de ensino por meio da troca de experiências;

  

14. Coordenar e elaborar, em conjunto com os demais serviços, relatório de gestão 

anual da instituição;  

15. Coordenar e monitorar os processos de ensino relativos à modalidade em todos 

os níveis educacionais;  

16. Fomentar e desenvolver ações e políticas de ensino e inclusão no campus, em 

consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

17. Emitir  e registrar diplomas dos(as) estudantes;  

18. Estimular a construção de estratégias que articulem ensino, pesquisa e 

extensão;  

19. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior;  

20. Facilitar processos de planejamento e operacionalização, com vistas à 

definição das prioridades educacionais do campus;  

21. Favorecer momentos de avaliação e proposição acerca do pleno 

desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico Institucional e dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, a fim de garantir a qualidade e a  eficiência das 

atividades pedagógicas e/ou administrativas;  

22. Fomentar momentos que visem à capacitação dos(as) servidores(as);  

23. Fomentar no corpo discente a importância da organização de entidades 

estudantis; 

24. Fomentar o desenvolvimento de política e ação pedagógica no âmbito do 

campus;  
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25. Orientar ao público acerca dos procedimentos administrativos da instituição; 

26. Orientar servidores(as), discentes e demais interessados(as) acerca dos 

assuntos relativos a políticas estudantis;  

27. Otimizar a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;

  

28. Realizar ações, estudos etc. que favoreçam a garantia da qualidade do ensino; 

29. Promover ações que venham a contribuir para o crescimento, o fortalecimento 

e o desenvolvimento acadêmico do corpo discente;  

30. Promover ambientes que busquem o cumprimento dos objetivos, programas e 

regulamentos institucionais;  

31. Propor e elaborar projetos de cursos de ensino, em consonância com as 

diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC;  

32. Propor e elaborar regulamentos que garantam o pleno desenvolvimento político 

pedagógico do campus; 

33. Propor, coordenar, monitorar e avaliar projetos, programas e ações voltadas ao 

apoio e ao desenvolvimento do corpo discente;  

34. Propor, elaborar, coordenar, monitorar e avaliar programas, projetos e 

atividades de ensino, pesquisa e de extensão, no âmbito do campus;  

35. Realizar outras atividades que se incluam no âmbito de sua competência; 

36. Receber e atender ao público para informações gerais;  

37. Receber e elaborar documentos relacionados ao ambiente organizacional; 

38. Representar  o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

39. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área;  

40. Solicitar registros e certificações do Campus, em consonância com a legislação 

em vigor; 

41. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional; 

 
 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12 horas de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 
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● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12 horas diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos;  

● Satisfação com o atendimento mais eficaz;  

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição;  

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor;   

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao ambiente organizacional, celeridade e 

eficiência no fazer institucional desses ambiente organizacionais, corroborando 

para o crescimento do IFAL; 

 

 

 Campus Maceió 

Ambiente Exige 
atividades 

contínuas em 
regime de 
turnos ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem interrupção 
de nenhuma 

espécie por, pelo 
menos, 12 (doze) 

horas 
consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção é 
decorrente de 

atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Há suficiência 
de 

servidores(as) 
para garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 
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Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que não 
são detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 

Extensão, 

Pesquisa e 

Pós-Graduação 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que não 
são detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 
Ensino 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que não 
são detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de Ensino 
Superior 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que não 
são detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de Ensino 
Técnico 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que não 
são detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção.. 

Departamento 
Acadêmico de 
Formação Geral 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que não 
são detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que não 
são detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de Suprimentos 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que não 
são detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Departamento 
de 
Administração 
e Manutenção 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que não 
são detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Diretoria de 
Apoio 
Acadêmico 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que não 
são detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



139 

7.3 CAMPUS SATUBA 
  

O campus Satuba do IFAL surgiu como sucessor direto da antiga Escola 

Agrotécnica.   

No que se refere a sua estrutura organizacional, de acordo com o Regimento 

Geral do IFAL, aprovado pela Resolução Nº 51/CS, de 09 de Dezembro de 2013, em 

seu Título II, Capítulo I – Da Organização Administrativa, Art.10, III, d, temos os 

seguintes ambientes organizacionais no Campus Satuba a serem analisados nesse 

estudo: 

  

1. Campus Satuba 

a. Direção-Geral; 

b. Diretoria de Ensino; 

1. Departamento de Ensino e Apoio Acadêmico; 

2. Departamento de Produção, Pesquisa e Extensão, 

3. Departamento de Assistência ao Educando 

c. Diretoria de Administração 

1. Departamento de Administração e Finanças 

2. Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal. 

  

Tal estrutura sofreu algumas modificações que ainda não foram atualizadas no 

Regimento do Instituto Federal de Alagoas, conforme pode ser visto a seguir: 

  

1. Direção Geral do Campus Satuba 

a. Departamento de Gestão de Pessoas 

b. Diretoria de Ensino 

1. Departamento de Gestão Agropecuária 

2. Departamento de Apoio Acadêmico 

3. Departamento de Assistência Estudantil 

c. Diretoria de Administração 

1. Departamento de Administração e Manutenção 

  

Nesse contexto situacional, o Campus Satuba estrutura-se a fim de garantir 

isonomia nos processos de gestão em rede das atividades e serviços institucionais. 



140 

Portanto, com o intuito de atender com qualidade seu público interno e externo, o 

Campus, que funciona durante os três turnos, das 07h as 22h, e seus(suas) 

servidores(as), sobretudo os 86 Técnicos Administrativos em Educação, adotam 

regime de turno ininterrupto na organização de sua jornada de trabalho. 

Como metodologia desse estudo foi realizado visita in loco para coletar 

informações sobre o funcionamento de todos os ambiente organizacionais. 

Com as informações levantadas e com a estrutura administrativa definida, 

apresenta-se, nos termos do Art.12 da Resolução Nº 22/CS/2015, a “Exposição dos 

motivos justificando a flexibilização da jornada de trabalho e resumo das atividades 

realizadas , identificação do público atendido(a), natureza do serviço prestado e 

horário de atendimento em cada ambiente organizacional’. 

 

  

7.3.1 Direção- Geral – Campus Satuba 

 

No ambiente organizacional Direção-Geral são realizadas as atividades de 

gabinete, assessoria, comunicação e eventos e de pesquisa institucional. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL. 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

  

1. Recepcionar os visitantes; 

2. Organizar a agenda e assistir ao Diretor-Geral no seu relacionamento 

institucional e administrativo; 

3. Coordenar e orientar execução das atividades de protocolo, 

4. Receber documentação geral e as de oficiais de justiça, mandados de 

segurança, intimações e citações; 

5. Agendar de audiências com o reitor ou diretor geral; 
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6. Orientar ao público em geral acerca dos procedimentos administrativos da 

instituição; 

7. Orientar às empresas contratadas sobre a tramitação dos processos; 

8. Fornecer de cópias de documentos institucionais, como declarações, 

convênios, contratos, portarias, ofícios e memorandos; 

9. Atender aos(às) alunos(as), responsáveis por estudantes e demais 

usuários(as) interessados(as) quando não obtiveram sucesso nas demais 

instâncias institucionais. 

10. Participar de reuniões e registrar em ata os trabalhos das instâncias 

participativa do campus 

11. Organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e 

administrativa do campus; 

12. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional; 

13. Participar de reuniões e registrar em ata os trabalhos das instâncias 

participativa do campus; 

14. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades do campus, zelando pela integração e compatibilização dos 

programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das normas vigentes; 

15. Preparar correspondência oficial (ofícios, memorandos, portarias, avisos etc.) 

do campus; 

16. Prestar esclarecimentos à reitoria e órgãos de controle, quando solicitado; 

17. Receber, protocolar, encaminhar, arquivar, organizar, redistribuir os 

documentos que tramitam pelo ambiente organizacional; 

18. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

19. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados a sua 

área; 

20. Solicitar emissão de diárias e passagens; 

21. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas; 

22. Orientar a tramitação dos processos administrativos e acompanhar a 

tramitação dos processos judiciais; 

23. Coordenar a elaboração de respostas às solicitações emanadas dos órgãos do 

controle externo (CGU – Controladoria Geral da União e TCU – Tribunal de 

Contas da União), encaminhando aos setores responsáveis os assuntos 
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apontados em seus relatórios de auditoria, bem como acompanhar a 

implementação das recomendações desses órgãos; 

24. Acompanhar os trabalhos das Comissões de Processos Administrativos 

Disciplinares e de Sindicância; 

25. Assessorar os trabalhos das Comissões; 

26. Coordenar o desenvolvimento de uma ação permanente de marketing 

institucional; 

27. Editorar a publicações produzidas pelo Campus – Satuba; 

28. Organizar a recepção a autoridades e visitantes ilustres às dependências do 

Campus – Satuba; 

29. Organizar o cerimonial de eventos da Instituição, de acordo com as normas do 

protocolo oficial; 

30. Orientar o chefe do cerimonial em eventos de grande porte no âmbito do 

Campus- Satuba; 

31. Planejar e coordenar eventos no Campus – Satuba; 

32. Prestar assessoria jornalística ao Campus – Satuba; 

33. Promover a permanente divulgação das ações institucionais através das 

variadas formas de mídia, visando à consolidação da imagem institucional 

perante a sociedade; 

34. Responsabilizar-se pela comunicação e divulgação de eventos internos com 

vistas à manutenção de um bom nível de informação entre os vários segmentos 

da Instituição; 

35. Manter atualizada a página Web do Campus – Satuba; 

36. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

37. Subsidiar a Direção-Geral a partir de levantamento criterioso das 

potencialidades do Campus Satuba; 

38. Assessorar a Direção-Geral no levantamento, seleção, disponibilização e 

disseminação das informações gerenciais; 

39. Coordenar e orientar as atividades de planejamento, orçamento e 

modernização institucional, juntamente com os demais ambientes do IFAL; 

40. Coletar, coordenar e disponibilizar as informações estatísticas do Campus 

Satuba, para que os pontos estratégicos sejam identificados, juntamente com 

as demais Campi do IFAL; 
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41. Orientar as coordenações de Planejamento Estratégico e direcionar suas 

atuações; 

42. Elaborar, atualizar e implementar o Plano de Metas, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e o Programa do Plano Plurianual (PPA); 

43. Consolidar as informações referentes ao Relatório de Gestão; 

44. Acompanhar os projetos estratégicos anuais, assim como, estatística descritiva 

dos resultados alcançados e levantamento do motivo dos não exitosos; 

45. Acompanhamento das ações inseridas no PDI, sua implementação e descrição 

estatística; 

46. Coordenar o sistema Geplanes, seus usuários e dados; 

47. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 
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● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a produção de mais notícias e reportagens de divulgação, a partir de 

entrevistas com servidores(as) e estudantes, uma vez que torna-se mais fácil 

quando da disponibilidade dos horários intermediários ou noturnos para 

agendamento; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL. 

  

 

7.3.2 Departamento de Gestão de Pessoas – Campus Satuba 

  

No ambiente organizacional “Departamento de Gestão de Pessoas” são 

realizadas as atividades de desenvolvimento e capacitação de pessoal, de qualidade 

de vida do servidor e de gestão de pessoal. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) 

estudantes, egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores(as), fiscais 

de concursos 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades de gestão de pessoas, zelando pela integração e 
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compatibilização dos programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das 

normas vigentes; 

2. Criar estratégias para incentivar a participação de servidores(as) em cursos de 

qualificação e capacitação; 

3. Operacionalizar, instruir e acompanhar os processos de incentivo à 

qualificação, bem como retribuição por titulação, progressão por capacitação e 

progressão por desempenho; 

4. Coordenar, acompanhar, orientar e instruir os processos de Avaliação de 

Desempenho e Estágio Probatório dos(as) servidores(as) técnico(a)-

administrativos(as) e docentes; 

5. Subsidiar programas relativos ao desenvolvimento do servidor na carreira, em 

consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Gestão de 

Pessoas do Campus – Satuba e Diretoria de Gestão de Pessoas do IFAL; 

6. Manter atualizado cadastro de progressões funcionais de todos servidores(as) 

lotados(as) no Campus – Satuba; 

7. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 

8. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

9. Recepcionar os visitantes; 

10. Receber documentação; 

11. Orientar ao público em geral acerca dos procedimentos administrativos da 

instituição 

12. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional; 

13. Participar de reuniões e registrar em ata os trabalhos das instâncias 

participativa do campus; 

14. Receber, protocolar, encaminhar, arquivar, organizar, redistribuir os 

documentos que tramitam pelo ambiente organizacional; 

15. Solicitar emissão de diárias e passagens; 

16. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas; 

17. Participar de outras atividades planejadas pelo Campus. 

18. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades de gestão de pessoas, zelando pela integração e 
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compatibilização dos programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das 

normas vigentes; 

19. Promover a atenção integral e a qualidade de vida dos(as) servidores(as) em 

seu ambiente de trabalho, enfocando as dimensões físicas, psicológicas e 

social; 

20. Desenvolver atividades dirigidas à prevenção de doenças e lesões, ao 

prolongamento da vida produtiva e à promoção da saúde, bem-estar e 

qualidade de vida do trabalhador; 

21. Realizar atividades que facilitem a integração ou reintegração do servidor às 

suas atividades e ao ambiente de trabalho; 

22. Desenvolver atividade/ações que proporcionem a motivação do servidor em 

seu ambiente de trabalho; 

23. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

24. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades de gestão de pessoas, zelando pela integração e 

compatibilização dos programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das 

normas vigentes; 

25. Apoiar e desenvolver atividades integradas com outros ambientes; 

26. Participar da seleção de pessoal para o provimento de cargos; 

27. Presidir os processos de provimento de cargos, bem como gerenciar os de 

remoção e redistribuição de servidores(as) no âmbito do IFAL; 

28. Supervisionar os serviços de processamento da folha de pagamento; 

29. Subsidiar a elaboração da proposta orçamentária relativa às ações de gestão 

de pessoas; 

30. Acompanhar os processos de progressão, afastamento, licença e 

aposentadoria de servidores; 

31. Elaborar projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento da área de 

gestão de pessoas; 

32. Propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria da área de gestão 

de pessoas, inclusive no tocante à saúde, à segurança no trabalho e à 

capacitação; 

33. Realizar estudos de dimensionamento da força de trabalho e adequação de 

lotação do Campus Satuba; 

34. Supervisionar a execução da política de gestão de pessoas do Campus Satuba; 
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35. Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à gestão de 

pessoas; 

36. Supervisionar a execução dos recursos alocados no orçamento de pessoal; 

37. Organizar e manter atualizadas as informações relativas à legislação e a 

jurisprudência referentes a assuntos de pessoal; 

38. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados a sua 

área; 

39. Prestar esclarecimentos aos órgãos de controle, processos administrativos, e 

questões pertinentes à área; 

40. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

41. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 
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● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

  

 

7.3.3 Diretoria de Ensino – Campus Satuba 

  

No ambiente organizacional “Diretoria de Ensino” são realizadas as atividades 

de gerenciamento de cursos, extensão, pesquisa, de pedagogia e de estágio e 

egressos. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL, 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Campus, com vistas à 

definição das prioridades educacionais dos mesmo; 

2. Definir as vagas, conjuntamente com Pró-reitoria de Ensino e a Direção-Geral 

do campus, publicar os editais e realizar os processos seletivos para ingresso 

de estudantes no Campus Satuba; 

3. Garantir identidade e unidade curricular e desenvolvimento de política e ação 

pedagógica própria, do campus; 
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4. Instituir políticas afirmativas que atendam a demandas da sociedade, visando 

a democratização do acesso; 

5. Promover e incentivar a avaliação e melhoria contínua do Projeto Político-

Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Cursos; 

6. Estimular e propor acordos de cooperação mútua entre o Instituto e outras 

instituições, buscando a melhoria de ensino por meio da troca de experiências; 

7. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros 

de pessoal e os recursos de gestão; 

8. Propor políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento das ofertas 

educacionais, em conjunto com as Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa e 

Inovação, bem como avaliar sua implementação; 

9. Propor políticas e diretrizes para a educação a distância e para a disseminação 

de tecnologias educacionais, articuladamente à pesquisa, à extensão e à 

gestão de tecnologia da informação; 

10. Possibilitar e promover a mobilidade discente como via de promoção de 

enriquecimento acadêmico; 

11. Propor o calendário anual de referência para as atividades acadêmicas; 

12. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

13. Supervisionar os critérios de seleção para ingresso dos(as) estudantes; 

14. Incentivar e acompanhar as atividades que visem à capacitação do corpo 

docente e da equipe técnico-pedagógica; 

15. Articular o funcionamento das Diretorias de Ensino dos campi, de acordo com 

a política de ensino do IFAL; 

16. Apresentar relatórios de atividades da Direção de ensino, quando solicitado por 

órgãos superiores; 

17. Zelar pela garantia da qualidade do ensino; 

18. Promover e coordenar políticas de assistência ao estudante no âmbito do 

Campus Satuba; 

19. Acompanhar e articular as atividades das unidades organizacionais a si 

vinculadas; 

20. Administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Direção Ensino; 

21. Propor mecanismos de articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 
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22. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 

23. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

24. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior; 

25. Atender diariamente e continuamente aos(às) alunos(as), responsáveis e 

professores na realização de trabalho de orientação, acompanhamento 

pedagógico e familiar; 

26. Implementar, avaliar e coordenar a construção de projetos pedagógicos de 

educação básica, técnica e tecnológica com a equipe escolar; 

27. Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da 

comunidade escolar e de associações a ela vinculadas; 

28. Participar de estudos de revisão de currículo, programas e projetos de ensino 

superior; 

29. Assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

30. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 
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● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL. 

 

  

7.3.4 Departamento de Apoio Acadêmico – Campus Satuba 

  

No ambiente organizacional “Departamento de Apoio Acadêmico” são 

realizadas as atividades de registro e apoio acadêmico, de biblioteca, de suporte nos 

laboratórios e de suporte nos recursos audiovisuais do campus. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL, 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Registrar e preparar de aulas práticas; 
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2. Organizar a manutenção do laboratório; 

3. Planejar e organizar o controle da Secretaria Escolar; 

4. Fornecer documentos solicitados; 

5. Debater e definir as vagas, conjuntamente com a PROEN, para os processos 

seletivos de ingresso de estudantes no campus; 

6. Acompanhar e articular as atividades dos serviços vinculados ao ambiente 

organizacional; 

7. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nas coordenações 

dos cursos do campus; 

8. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas por servidores(as) e 

discentes, quando necessário; 

9. Analisar documentação de discentes para emissão e registro dos diplomas dos 

cursos; 

10. Apresentar calendário anual de referência para as atividades acadêmicas; 

11. Apresentar relatórios de atividades à reitoria e órgãos de controle, quando 

solicitado; 

12. Organizar e arquivar documentos, respeitando as especificidades de cada 

serviço; 

13. Articular e propor acordos de cooperação mútua entre o campus e outras 

instituições, buscando a melhoria de ensino por meio da troca de experiências; 

14. Coordenar e elaborar, em conjunto com os demais serviços, relatório de gestão 

anual da instituição; 

15. Coordenar e monitorar os processos de ensino relativos à modalidade em todos 

os níveis educacionais; 

16. Fomentar e desenvolver ações e políticas de ensino e inclusão no campus, em 

consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

17. Emitir e registrar diplomas dos(as) estudantes; 

18. Estimular a construção de estratégias que articulem ensino, pesquisa e 

extensão; 

19. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior; 

20. Facilitar processos de planejamento e operacionalização, com vistas à 

definição das prioridades educacionais do campus; 
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21. Favorecer momentos de avaliação e proposição acerca do pleno 

desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico Institucional e dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, a fim de garantir a qualidade e a eficiência das 

atividades pedagógicas e/ou administrativas; 

22. Fomentar momentos que visem à capacitação dos(as) servidores(as); 

23. Fomentar no corpo discente a importância da organização de entidades 

estudantis; 

24. Fomentar o desenvolvimento de política e ação pedagógica no âmbito do 

campus; 

25. Orientar ao público acerca dos procedimentos administrativos da instituição; 

26. Orientar servidores(as), discentes e demais interessados(as) acerca dos 

assuntos relativos a políticas estudantis; 

27. Otimizar a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

28. Realizar ações, estudos etc. que favoreçam a garantia da qualidade do ensino; 

29. Promover ações que venham a contribuir para o crescimento, o fortalecimento 

e o desenvolvimento acadêmico do corpo discente; 

30. Promover ambientes que busquem o cumprimento dos objetivos, programas e 

regulamentos institucionais; 

31. Propor e elaborar projetos de cursos de ensino, em consonância com as 

diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

32. Propor e elaborar regulamentos que garantam o pleno desenvolvimento político 

pedagógico do campus; 

33. Propor, coordenar, monitorar e avaliar projetos, programas e ações voltadas ao 

apoio e ao desenvolvimento do corpo discente; 

34. Propor, elaborar, coordenar, monitorar e avaliar programas, projetos e 

atividades de ensino, pesquisa e de extensão, no âmbito do campus; 

35. Realizar outras atividades que se incluam no âmbito de sua competência. 

36. Receber e atender ao público para informações gerais; 

37. Receber e elaborar documentos relacionados ao ambiente organizacional; 

38. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

39. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

40. Solicitar registros e certificações do Campus, em consonância com a legislação 

em vigor; 
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41. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional. 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 
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● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL. 

 

  

7.3.5 Departamento de Assistência Estudantil – Campus Satuba 

  

No ambiente organizacional “Departamento de Assistência Estudantil” são 

realizadas as atividades de nutrição, serviço social, psicologia, inclusão e diversidade, 

gerenciamento da residência estudantil e esporte e lazer. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, imprensa, 

pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), egressos(as) do 

IFAL. 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades educacionais e eventos 

culturais, esportivos e sociais; 

2. Acompanhar e articular as atividades dos serviços vinculados ao ambiente 

organizacional; 

3. Apresentar relatórios de atividades à reitoria e órgãos de controle, quando 

solicitado; 

4. Organizar e arquivar documentos, respeitando as especificidades de cada 

serviço; 

5. Coordenar e elaborar, em conjunto com os demais serviços, relatório de gestão 

anual da instituição; 

6. Coordenar e monitorar os processos de ensino relativos à modalidade em todos 

os níveis educacionais; 

7. Desenvolver a política de assistência estudantil do IFAL, no campus, de forma 

planejada e coordenada; 
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8. Fomentar no corpo discente a importância da organização de entidades 

estudantis; 

9. Fomentar o desenvolvimento de política e ação pedagógica no âmbito do 

campus; 

10. Orientar ao público acerca dos procedimentos administrativos da instituição; 

11. Orientar servidores(as), discentes e demais interessados(as) acerca dos 

assuntos relativos a políticas estudantis; 

12. Propor, coordenar e gerir as políticas de assistência ao estudante no âmbito do 

campus; 

13. Propor, coordenar, monitorar e avaliar projetos, programas e ações voltadas ao 

apoio e ao desenvolvimento do corpo discente; 

14. Propor, elaborar, coordenar, monitorar e avaliar programas, projetos e 

atividades de ensino, pesquisa e de extensão, no âmbito do campus; 

15. Receber e atender ao público para informações gerais; 

16. Receber e elaborar documentos relacionados ao ambiente organizacional; 

17. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

18. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

19. Solicitar registros e certificações do Campus, em consonância com a legislação 

em vigor; 

20. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional; 

21. Realizar avaliação nutricional e prescrição dietética; 

22. Controlar as condições de higiene-sanitaria do refeitório do Campus-Satuba; 

23. Avaliar o cardápio que será disponibilizado para os discentes; 

24. Fiscalizar Contratos relacionados a distribuição de alimentos; 

25. Realizar controle de discentes em suas refeições no refeitório; 

26. Realizar procedimentos como: curativos, preparo e administração de 

medicamentos via oral e parenteral, nebulização, verificação de sinais vitais 

(pressão arterial, temperatura, pulso e respiração), aferição de medidas 

antropométricas (peso e altura), crioterapia; 

27. Realizar acompanhamento de discentes menores de 18 anos que estão 

afastados do seus respectivos pais, em casos de problemas de saúde de maior 

gravidade; 
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28. Realizar avaliação de aptidão para atividade física; 

29. Acolhimento de enfermagem; 

30. Realizar consultas médicas; 

31. Solicitar exames, confecções de atestados, laudos médicos, relatórios, 

encaminhamentos; 

32. Realizar orientações gerais de saúde; 

33. Realizar acompanhamento e apoio em eventos esportivos da instituição; 

34. Subsidiar termo de referência para aquisição de bens de consumo e 

equipamentos para o bom funcionamento do setor; 

35. Realizar de avaliação socioeconômica dos discentes; 

36. Realizar palestras e reuniões; 

37. Realizar encaminhamentos a serviços/programas de outras políticas públicas; 

38. Efetivar programas previstos na Política de Assistência Estudantil vinculados 

ao Serviço Social (Programas bolsa de estudo, auxílio permanência, residência 

estudantil, acompanhamento social, incentivo às práticas artísticas e 

desportivas, apoio às atividades estudantis, refletir e educar e assistência ao 

estudante com necessidades educacionais específicas, bolsa PROEJA); 

39. Realizar planejamento, organização, acompanhamento e relatórios dos 

programas vinculados ao serviço social, incluindo o que concerne à verba; 

40. Realizar pesquisa acerca das possíveis novas demandas para o serviço social; 

41. Levantar e tabular os dados acerca do perfil socioeconômico dos(as) 

alunos(as) cadastrados(as), 

42. Elaborar folha de pagamento de bolsas aos discentes; 

43. Participar de comissão e de grupos de trabalhos; 

44. Oferecer serviços odontológico aos discentes, tais como: exames, anamnese, 

índice de placa visível, índice de sangramento gengival, deplacagem, entre 

outros. 

45. Oferecer serviços de atendimento de psicologia aos discentes do campus; 

46. Realizar outras atividades que se incluam no âmbito de sua competência. 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 
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ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

  

 

7.3.6. Diretoria de Administração – Campus Satuba 
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No ambiente organizacional “Diretoria de Administração” são realizadas as 

atividades de gerenciamento de suprimentos, contratos, licitações, controle 

patrimonial, almoxarifado, tecnologia de informação, orçamento e contabilidade e 

finanças. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores. 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Elaborar, em consonância com o Projeto de Desenvolvimento Institucional, as 

diretrizes para a proposta orçamentária do IFAL em função dos planos, projetos 

e programas governamentais; 

2. Propor e supervisionar políticas e diretrizes voltadas aos princípios da 

administração pública no âmbito da Reitoria e dos campi; 

3. Planejar e coordenar as ações administrativas relacionadas aos serviços gerais 

e apoio operacional, bem como a manutenção e conservação dos bens 

materiais e patrimoniais; 

4. Orientar as atividades de planejamento orçamentário, bem como supervisionar 

as atividades de administração financeira e contábil; 

5. Supervisionar a utilização dos recursos alocados aos campi e Reitoria, bem 

como acompanhar a execução das ações das áreas de administração, 

orçamento e finanças; 

6. Zelar pela aplicação de procedimentos administrativos às necessidades 

institucionais; 

7. Dirigir e coordenar os trabalhos dos integrantes da Pró-Reitoria, para que seja 

obtida solução coerente, adequada e compatível com a legislação em vigor, em 

face aos problemas que se apresentem; 

8. Acompanhar a execução dos trabalhos das áreas subordinadas e apreciar o 

seu desempenho, formulando sugestões para o seu aprimoramento; 
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9. Estudar e propor medidas administrativas visando a melhor eficiência dos 

serviços prestados; 

10. Promover a articulação dos processos de trabalhos da Pró-Reitoria com os 

campi; 

11. Orientar os gestores dos campi conforme as políticas e diretrizes estabelecidas 

na forma da legislação; 

12. Articular e promover capacitação interna para os(as) servidores(as) dos campi 

conforme atividades da Pró-Reitoria; 

13. Gerir informações e indicadores de desempenho de sua área de competência. 

14. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

15. Desempenhar atividades ligadas ao orçamento do Campus, em conformidade 

com a área de competência da Reitoria; 

16. Planejar, coordenar e controlar a elaboração de atividades relacionadas com a 

execução orçamentária sempre em consonância com a Direção de 

Administração; 

17. Acompanhar, executar e manter atualizadas as planilhas de controle 

orçamentário padrão Reitoria; 

18. Controlar a execução a dotação orçamentária do Campus, conforme 

solicitações e autorizações – entrada e saída de créditos orçamentários – em 

consonância com a Diretoria de Administração; 

19. Coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades inerentes à 

Tecnologia da Informação; 

20. Analisar, aprovar e desenvolver projetos de sistemas de processamento de 

dados; 

21. Dar suporte ao usuário do Campus na automação e otimização de serviços; 

22. Supervisionar as condições de utilização e de segurança de arquivos, 

equipamentos e instalações de processamento de dados; 

23. Manter os usuários informados das medidas de segurança e das precauções 

necessárias, com relação aos equipamentos de TI, para uma boa execução 

dos trabalhos; 

24. Controlar e orientar a utilização de materiais, equipamentos e programas 

utilizados pela Administração; 

25. Orientar a execução de serviços de processamento de dados da Instituição ou 

de empresas contratadas para a sua execução, com o objetivo de manter a 
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uniformidade dos sistemas, programas, critérios e custos, definidos pelo 

Campus. 

26. Desempenhar atividades ligadas a TI do Campus em conformidade com a área 

de competência da Reitoria; 

27. Supervisionar, coordenar e dar orientações técnicas em atividades voltadas a 

TI; 

28. Fiscalizar todos os contratos que visem beneficiar o Campus em matéria de 

processamento de dados; 

29. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 

30. Participar das atividades planejadas pelo Campus;  

31. Construção de banco de dados que facilitarão a tomada de decisões dos 

diversos dos ambientes, coordenações e segmentos que compõem o campus; 

32. Acompanhamento e atualização constante de planilhas com os dados 

orçamentários executados e a executar; 

33. Fornecer subsídios para a construção do Planejamento Orçamentário do ano 

vindouro, através de dados do ano vigente e anteriores; 

34. Protocolo interno de entrada e saída de processos do ambiente; 

35. Emissão de notas de empenho – Sistema Governo Federal; 

36. Coleta de assinatura de notas de empenho; 

37. Distribuição de notas de empenho para com os interessados no objeto 

empenhado; 

38. Emissão de notas de crédito orçamentário – Sistema Governo Federal; 

39. Emissão de notas de dotação orçamentário – Sistema Governo Federal; 

40. Organização do processo com notas de empenho e seus respectivos 

despachos pertinentes a este setor; 

41. Manter atualização constante dos arquivos do setor; 

42. Verificar disponibilidade orçamentária; 

43. Propor e conduzir as políticas de gestão orçamentária, financeira, 

administrativa, patrimonial e de suprimentos do campus, com vistas à definição 

das prioridades administrativas do campus; 

44. Organizar, coordenar e apresentar anualmente a prestação de contas do 

campus; 
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45. Acompanhar, controlar e prestar contas da execução orçamentária e financeira 

dos programas, projetos e convênios firmados pelo IFAL; 

46. Planejar, dirigir, controlar e avaliar a execução das atividades relacionadas com 

as áreas de orçamento, finanças, contabilidade; 

47. Coordenar o processo de elaboração da proposta orçamentária anual do IFAL, 

em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Diretoria de 

Administração; 

48. Dirigir, controlar e avaliar a elaboração e execução de todas as atividades 

relacionadas ao planejamento orçamentário, com a finalidade de garantir que 

a sua execução esteja em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

49. Administrar a execução financeira e orçamentária dos recursos disponíveis 

com transparência e observância dos princípios da Administração Pública; 

50. Prestar informações sobre a execução orçamentária, financeira e contábil, 

inclusive na elaboração do Relatório de Gestão; 

51. Apoiar, acompanhar e controlar as atividades de execução orçamentária, 

financeira e contábil do campus; 

52. Realizar estudos e propor medidas para o aprimoramento dos métodos e 

técnicas de trabalho; 

53. Analisar, solucionar e responder as consultas das unidades organizacionais 

referente às questões pertinentes a área de competência; 

54. Coordenar a elaboração da proposta orçamentária do IFAL; 

55. Manutenção do arquivo, devidamente organizado, de toda a documentação 

contábil (atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial), para 

efeito consultas, diligências e auditagens, em conformidade com a legislação 

corrente; 

56. Acompanhamento, controle, lançamentos de ajuste, emissão e remessa ao 

órgão competente, da Declaração de Imposto de Renda Retido da Fonte – 

DIRF, e da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social 

- GFIP/SEFIP, em conjunto com outras ambientes da Instituição; 

57. Escrituração contábil dos atos potenciais tais como contratos, convênios, 

termos de cooperação, acordos, garantias diversas, e todos os atos de 

natureza semelhante firmados, de terceiros e/ou com terceiros; 
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58. Escrituração contábil dos bens, direitos, obrigações, despesas, receitas, 

resultado diminutivo e resultado aumentativo do exercício, tais como: 

a) Contabilização de todas as formas de recebimento e desfazimento de 

bens e direitos; 

b) Contabilização das despesas que geram obrigações a pagar com 

fornecedores de bens e serviços, incluindo a sistemática de cálculos e 

a contabilização das retenções dos tributos e contribuições 

correspondentes, em conformidade com as legislações correlatas; 

c) Contabilização das despesas com concessões de diárias e suprimento 

de fundos; 

d) Contabilização das despesas com concessões de bolsas de estudos, 

bolsas de monitorias, e outras formas de concessões de ajuda de 

custos a alunos nos programas de incentivos à manutenção do aluno 

na escola, entre outras formas de concessões; 

e) Contabilização da folha de pagamento de pessoal e encargos, incluindo 

o lançamento das retenções dos tributos e contribuições correlatas, e 

as retenções das diversas consignações, como também, outras 

despesas classificadas como de pessoal, tais como, auxílio-funeral, 

entre outras; 

f) Compatibilização/conciliação e contabilização dos demonstrativos 

levantados pelos almoxarifados, relativos às entradas e/ou saídas de 

bens de consumo, de equipamento e material permanente, de bens 

semoventes, entre outros, com o Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal; 

g) Compatibilização/conciliação e contabilização dos demonstrativos 

levantados pelos setores de patrimônio, com o Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal, no que diz respeito ao 

bens móveis, imóveis, semoventes e intangíveis; 

h) Compatibilização/conciliação e contabilização dos ajustes necessários 

entre o Sistema Integrado de Administração Financeiro do Governo 

Federal e o Sistema de Patrimônio da União, com relação aos bens 

imóveis registrados em nome da Instituição e/ou colocados à sua 

utilização através da sistemática de concessão, e outras; 
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i) Quaisquer outras contabilizações de atos e fatos contábeis que reflitam 

direta e/ou indiretamente na gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial da Instituição. 

59. Acompanhamento, recepção, análise, emissão de crítica, quando couber, 

inserção e aprovação da prestação de contas relativas às concessões de 

diárias no sistema do concessão de diárias e passagens; 

60. Acompanhamento, recepção, análise, emissão de crítica, quando couber, e 

contabilização da prestação de contas relativas às concessões de suprimento 

de fundos, após aprovação da mesma, pelo(a) ordenador(a) de despesas; 

61. Acompanhamento, controle e alimentação dos registro no Rol de 

Responsáveis, em relação aos agentes que exercem natureza de 

responsabilidade na Instituição, com os devidos lançamentos no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, baseados na 

emissão de documentos compatíveis, com base nas informações demandadas 

pelas diversas áreas da Instituição, em conformidade com a legislação 

correlata; 

62. Acompanhamento, análise, busca de solução, quando couber, e execução dos 

lançamentos de ajustes necessários, relativos às inconsistências e/ou 

irregularidades contábeis apontadas nas demonstrações contábeis da 

Instituição; 

63. Acompanhamento, elaboração, e emissão dos lançamentos contábeis 

correspondentes às prestações de contas relativas a execução dos créditos 

recebidos por descentralizações, mediante termos de cooperação, planos de 

trabalhos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria, e outras formas 

definidas em legislação; 

64. Acompanhamento, recepção, análise, e emissão dos lançamentos contábeis 

correspondentes às prestações de contas relativas a execução dos créditos 

concedidos por descentralizações, planos de trabalhos, convênios, acordos, 

ajustes, termos de parceria, e outras formas definidas em legislação; 

65. Acompanhamento e execução de procedimentos juntos aos órgãos correlatos 

no sentido de resolver situações que reflitam na necessidade de manutenção 

da regularidade cadastral e fiscal dos Cadastros Nacionais de Pessoa Jurídica 

– CNPJ's, dos Cadastros Estaduais de Contribuinte – CACEAL's, dos 

Cadastros Municipais de Contribuintes – CMC's, UG/Gestão, Órgão, e outros 
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cadastros exigidos pelas legislações, correspondentes à Instituição e correlatos 

às atividades da Coordenação; 

66. Acompanhamento, supervisão, controle, análise, orientação, auxilio na 

execução, intervenção e execução de ajuste, quando necessário, de todas as 

atividades relacionadas, de ordem contábil e financeira; 

67. Acompanhamento, controle e execução dos procedimentos necessários junto 

a instituições financeiras; Auxiliar a Diretoria de Orçamento e Finanças no 

assessoramento e orientação à gestão no sentido de alcançar o melhor 

resultado possível, nos moldes da administração pública, nas ações, atos e 

fatos que refletem direta e/ou indiretamente na execução orçamentária, 

financeira e patrimonial; 

68. Interferência em outras áreas da Instituição, quando da necessidade de 

manifestar orientação e/ou sugestão, em relação às ações, atos e fatos que 

reflitam direta e/ou indiretamente na execução orçamentária, financeira e 

patrimonial; 

69. Auxiliar a Diretoria de Orçamento e Finanças da Reitoria no assessoramento à 

gestão no sentido de emitir relatórios, demonstrativos, pareceres, e outras 

formas de demonstração da situação orçamentária, financeira e patrimonial, 

em paralelo com o sistema de contabilidade do governo federal, às pessoas e 

às diversas instâncias da Instituição, de uma forma simples e ao alcance de 

todos; 

70. Auxiliar a Diretoria de Orçamento e Finanças no assessoramento à gestão na 

elaboração dos procedimentos de normatização nas diversas necessidades, 

principalmente, naquelas que direta e/ou indiretamente reflitam nas ações, atos 

e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

71. Acompanhamento, controle e execução dos procedimentos relativos à 

conformidade contábil e de operadores do Órgão; 

72. Acompanhamento, supervisão, controle, análise, e orientação de todas as 

atividades executadas pelos Órgãos de Contabilidade e Finanças das unidades 

integrantes da Instituição, na condição de Órgão Setorial de Contabilidade e 

Finanças da Instituição; 

73. Elaboração do processo anual relativo à prestação de contas do dirigente 

máximo da Instituição; 
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74. Zelar pelo cumprimento de todos os dispositivos legais, estatutários e 

regimentais; 

75. Desenvolvimento de outros atividades inerentes ao ambiente organizacional 

e/ou delegadas pela Diretoria de Orçamento e Finanças, pela Pró-Reitoria de 

Administração e pela Reitoria; 

76. Coordenar a construção do Calendário Anual de Compras e Contratações do 

IFAL, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de 

Administração; 

77. Dirigir, controlar e avaliar a elaboração e execução de todas as atividades 

relacionadas ao planejamento e logística de Compras e Contratações em 

conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional e a legislação que 

rege o tema; 

78. Prestar informações sobre as compras e contratações, gestão de materiais, 

controle de bens móveis e imóveis, inclusive para a elaboração do Relatório de 

Gestão; 

79. Apoiar, acompanhar e controlar as atividades de compras, licitações, contratos, 

almoxarifado e patrimônio dos Campus; 

80. Orientar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pelas unidades 

organizacionais subordinadas; 

81. Realizar estudos e propor medidas para o aprimoramento dos métodos e 

técnicas de trabalho; 

82. Analisar, solucionar e responder as consultas das unidades organizacionais 

referente às questões pertinentes a área de competência; 

83. Coordenar e acompanhar a execução dos processos licitatórios; 

84. Prestar informações sobre as compras e licitações, inclusive para auxiliar na 

elaboração do Relatório de Gestão; 

85. Elaborar relatórios pertinentes às atividades do Departamento; 

86. Apoiar a realização de estudos e propor medidas para o aprimoramento dos 

métodos e técnicas de trabalho; 

87. Apoiar a Diretoria de Suprimentos na elaboração e execução do Calendário 

Anual de Compras e Contratações de todo o Instituto; 

88. Orientar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pelas unidades 

organizacionais subordinadas; 

89. Dar suporte às Comissões de Licitações na realização de suas as atividades; 
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90. Prestar apoio e assessoria às Unidades do Instituto em assuntos relativos ao 

Departamento; 

91. Subsidiar a elaboração de normas e procedimentos referentes a compras e 

contratações com objetivo de uniformizar, organizar e otimizar os fluxos de 

processos; 

92. Auxiliar os usuários a especificar os materiais que deverão ser adquiridos e 

revisar as especificações já elaboradas, enquadrando-as dentro das normas 

legais e visando garantir a qualidade dos produtos adquiridos; 

93. Quantificar o valor de mercado dos processos licitatórios; 

94. Registrar nos sistemas governamentais as compras e contratações efetuadas 

por Inexibilidade e Dispensa de Licitação; 

95. Realizar o devido enquadramento das compras e contratações nas 

modalidades previstas na legislação; 

96. Verificar a situação de habilitação e qualificação das empresas para fins de 

contratação; 

97. Assessorar a Diretoria de Suprimentos em assuntos de sua área; 

98. Auxiliar a Diretoria de Suprimentos e executar outras atribuições correlatas que 

lhe forem atribuídas; 

99. Formalizar contratos e termos aditivos; 

100. Publicar o extrato de contratos e aditivos no D.O.U; 

101. Conduzir os procedimentos legais quanto à celebração de contratos; 

102. Conduzir os procedimentos legais quanto à celebração de 

aditivos/alterações contratuais; 

103. Conduzir os procedimentos legais quanto à celebração de Termos de 

Apostilamentos; 

104. Conduzir os procedimentos legais quanto à rescisão contratual; 

105. Manter atualizada relação de todos contratos; 

106. Formalizar alterações nas equipes de fiscalização e manter atualizada 

relação de fiscais; 

107. Manter organizados nos processo de contratação a documentação 

pertinente: contrato, publicação, portaria de fiscal, garantia, entre outros; 

108. Participar de processos de aplicação de penalidades e fornecedores, em 

sintonia com as atividades de almoxarifado, patrimônio; 

109. Alimentar o Sistema integrado de Contratos - SICON; 
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110. Fazer registros no SICAF quando da aplicação de penalidades; 

111. Trabalhar em conjunto com os ambientes de contratos da Reitoria, com 

o intuito de normatizar e de igualar os procedimentos, bem como buscando 

informações sobre os contratos específicos; 

112. Acompanhar a emissão de notas de empenhos referentes a contratos 

de serviços de natureza continuada no final do inicio de cada exercício 

financeiro; 

113. Prestar informações quadrimestrais à Controladoria Geral da União 

sobre todos os trabalhadores terceirizados que prestam serviços nas 

dependências do IFAL; 

114. Condução de processos de repactuações, reajustes e reequilíbrio 

econômico-financeiro; 

115. Planejar, acompanhar, organizar e controlar a continuidade dos 

contratos de serviços de natureza contínua essenciais para o IFAL; 

116. Normatizar as ações das áreas de contrato do IFAL; 

117. Normatizar as ações de fiscalização de contrato do IFAL; 

118. Solicitar a autorização ao diretor geral, formalmente, quando do término 

da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da 

contratada; 

119. Conferir a garantia contratual através das recomendações do edital e 

caso a opção for seguro-garantia, conferir no site da SUSEP. 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 
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presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

  

7.3.7. Departamento de Administração e Manutenção – Campus 

Satuba 

 

No ambiente organizacional “Departamento de Administração e Manutenção” 

são realizadas as atividades de manutenção e conservação, transporte e de projetos 

e obras. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores. 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 
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Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Gerenciar e Coordenar as atividades de manutenção, limpeza e conservação 

nos diversos ambientes do Campus; 

2. Manter o registro e controle de materiais, equipamentos e ferramentas 

utilizados em serviços de manutenção; 

3. Coordenar, acompanhar e fiscalizar os serviços de manutenção, limpeza e 

conservação, quando executados por empresas contratadas, bem como 

elaborar relatórios periódicos; 

4. Fornecer as informações da área de sua competência que subsidiem a 

elaboração de planos, programas, projetos e relatórios; 

5. Supervisionar as atividades inerentes de conservação de bens móveis e 

imóveis; 

6. Gerenciar a disposição final dos resíduos gerados pelo campus; 

7. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 

8. Desempenhar outras atividades correlatas, definidas pelo Departamento; 

9. Participar de atividades planejadas pelo Campus. 

10. Supervisionar, coordenar e dar orientações técnicas em atividades voltadas a 

engenharia; 

11. Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica, prestando consultoria e 

assessoria em atividades voltadas a engenharia e em serviços de manutenção; 

12. Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, levantamento e 

parecer técnico de engenharia; 

13. Avaliar as construções existentes e desenvolver plano para manutenção ou 

recuperação das mesmas; 

14. Elaborar orçamentos de engenharia; 

15. Realizar atividades de padronização, mensuração, e controle de qualidade de 

processos; 

16. Fiscalizar obras e serviços técnicos de engenharia; 

17. Elaborar ou supervisionar a realização de projetos de arquitetura, engenharia, 

urbanização e de infraestrutura física do Campus; 
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18. Assessorar ou prestar consultoria no gerenciamento dos resíduos gerados pelo 

Campus. 

19. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 

20. Desempenhar outras atividades correlatas, definidas pelo Departamento; 

21. Participar de atividades planejadas pelo Campus. 

22. Gerenciar o sistema de transporte do Campus, de acordo com as normas 

estabelecidas pelo IFAL; 

23. Administrar os Veículos, Máquinas e Implementos do Campus; 

24. Elaborar, coordenar e acompanhar os processos de manutenção de veículos; 

25. Atender as solicitações de veículos e máquinas e implementos; 

26. Coordenar e supervisionar o processo de fornecimento de combustíveis dos 

veículos e máquinas; 

27. Realizar vistoria e inspeção dos veículos e máquinas; 

28. Elaborar, em conformidade com a Reitoria, o Plano anual de Aquisição de 

Veículos; 

29. Manter atualizada a relação nominal dos(as) servidores(as) autorizados(as) 

pela Reitoria, a conduzir os veículos oficiais; 

30. Atender a todas exigências legais dos órgãos que normatizam o sistema de 

transporte e trânsito nacional; 

31. Manter arquivado para fins de auditoria, todos os documentos referentes ao 

gerenciamento da frota. 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 
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● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

  

 

 Campus Satuba 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 

de turnos ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem interrupção 
de nenhuma 

espécie por, pelo 
menos, 12 (doze) 

horas 
consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção 
é decorrente de 
atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Há suficiência 
de 

servidores(as) 
para garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 
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Departamento de 

Gestão de 

Pessoas 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 

Diretoria de 
Ensino 

     

Departamento de 
Apoio Acadêmico 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 

Departamento de 

Assistência 

Estudantil 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 

Diretoria de 
Gestão 
Agropecuária 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 

Diretoria de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 

Departamento de 

Administração e 

Manutenção 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 
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7.4. CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
 

Na estrutura organizacional do campus Palmeira dos Índios, de acordo com o 

Regimento Geral do IFAL, aprovado pela Resolução nº 51/CS, de 09 de Dezembro de 

2013, em seu Título II, Capítulo I – Da Organização Administrativa, art.10, III, c, temos 

os seguintes ambientes organizacionais no Campus Palmeira dos Índios a serem 

analisados nesse estudo: 

 

1. Campus Palmeira dos Índios 

a. Direção-Geral; 

b. Diretoria de Administração 

c. Diretoria de Ensino 

i. Departamento de Apoio Acadêmico 

  

Tal estrutura sofreu algumas modificações que ainda não foram atualizadas no 

Regimento do Instituto Federal de Alagoas, conforme pode ser visto a seguir: 

  

1. Direção Geral do Campus Palmeira dos Índios 

a. Diretoria de Administração 

b. Diretoria de Ensino 

i. Departamento de Ensino Técnico 

ii. Departamento de Ensino Superior 

 

  

7.4.1. Diretoria-Geral 
 

O ambiente organizacional da Direção Geral do campus Palmeira dos Índios 

engloba as atividades de direção, gabinete, gestão de pessoas e cadastro e lotação 

de pessoal.  

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é:  

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições públicas 

e privadas, imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) 

alunos(as), egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores(as);  

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as). 

  

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC.  
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Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 

e após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) nos 

ambientes em questão: 

1. Assistência ao diretor do campus no seu relacionamento institucional e 

administrativo; 

2. Preparar a correspondência oficial da Direção; 

3. Receber documentação submetida à Direção, preparando-a para assinatura do 

Diretor, ou diligenciando os encaminhamentos necessários; 

4. Organizar a agenda do Diretor; 

5. Receber, protocolar, encaminhar, arquivar, organizar, redistribuir os 

documentos que tramitam pelo Gabinete do Diretor; 

6. Receber e atender ao público para informações gerais; 

7. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas pelo 

Diretor; 

8. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades de gestão de pessoas, zelando pela integração e 

compatibilização dos programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das 

normas vigentes; 

9. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados a sua 

área; 

10. Prestar esclarecimentos aos órgãos de controle, processos administrativos, e 

questões pertinentes à área; 

11. Realizar outras atividades afins e correlatas. 

 

Cabe destacar que neste ambiente são desenvolvidas atividades relativas à 

gestão de pessoas e também, especificamente, pagamento. Nos dias em que a folha 

de pagamento encontra-se aberta (fato permanente mensalmente) a demanda é ainda 

mais acentuada, visto que são incluídas verbas referentes à assistência saúde, por 

exemplo, que não podem ser interrompidas. Essa demanda dificilmente pode ser 

plenamente realizada em um interstício de apenas oito horas diárias.  

Algumas atividades de cunho intelectual são realizadas neste ambiente 

organizacional, tais como planejamentos e cálculos financeiros exigem extrema 

acuidade na sua elaboração, demandando inegável desgaste físico e psíquico, o que 
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torna pouco adequada a jornada de 8 horas diárias, considerando o nível de 

produtividade dos servidores(as) durante e após estas atividades. 

São atendidos também por esse ambiente os servidores(as) docentes, que 

comparecem em horários não compreendidos entre os limites do horário comercial 

por ocasião das aulas ministradas, sendo esse horário após as aulas do turno matutino 

(depois das 12 horas) ou mesmo quando findam as aulas da tarde (após às 18h00). 

Além disso, são tratadas 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 
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● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

 

7.4.2. Diretoria de Administração 
 

O ambiente organizacional da Diretoria de Administração engloba as atividades 

de administração e manutenção, transportes, protocolo e arquivo, projetos e obras, 

suprimentos, almoxarifado, licitação, patrimônio, orçamento, finanças e contabilidade.  

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) 

estudantes, egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores(as). 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Atuar no planejamento do IFAL, com vistas à definição das prioridades 

administrativas do campus; 

2. Apresentar anualmente a prestação de contas, apoiando a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional na elaboração do relatório de gestão do IFAL; 

3. Acompanhar, controlar e prestar contas da execução orçamentária e financeira 

dos programas, projetos e convênios firmados pelo campus; 

4. Elaborar, em consonância com o Projeto de Desenvolvimento Institucional, as 

diretrizes para a proposta orçamentária do campus em função dos planos, 

projetos e programas governamentais; 
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5. Garantir que o orçamento esteja em conformidade com o Plano Plurianual, Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual e Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

6. Propor e supervisionar políticas e diretrizes voltadas aos princípios da 

administração pública no campus; 

7. Planejar e coordenar as ações administrativas relacionadas aos serviços gerais 

e apoio operacional, bem como a manutenção e conservação dos bens 

materiais e patrimoniais; 

8. Orientar as atividades de planejamento orçamentário, bem como supervisionar 

as atividades de administração financeira e contábil; 

9. Acompanhar a execução das ações das áreas de administração, orçamento e 

finanças; 

10. Zelar pela aplicação de procedimentos administrativos às necessidades 

institucionais; 

11. Formalizar e encaminhar novos processos para tramitação interna no campus; 

12. Dirigir e coordenar os trabalhos dos integrantes da Diretoria, para que seja 

obtida solução coerente, adequada e compatível com a legislação em vigor, em 

face aos problemas que se apresentem; 

13. Estudar e propor medidas administrativas visando a melhor eficiência dos 

serviços prestados; 

14. Gerir informações e indicadores de desempenho de sua área de competência; 

15. Representar o campus nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

16. Planejar, dirigir, controlar e avaliar a execução das atividades relacionadas com 

as áreas de compras, licitações, contratos, almoxarifado e patrimônio; 

17. Dirigir, controlar e avaliar a elaboração e execução de todas as atividades 

relacionadas ao planejamento e logística de Compras e Contratações do 

campus em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional e a 

legislação que rege o tema; 

18. Prestar informações sobre as compras e contratações, gestão de materiais, 

controle de bens móveis e imóveis, inclusive para a elaboração do Relatório de 

Gestão; 

19. Realizar estudos e propor medidas para o aprimoramento dos métodos e 

técnicas de trabalho; 
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20. Recepção de documentações diversas correlatas às atividades da Diretoria; 

21. Manutenção do arquivo, devidamente organizado, de toda a documentação 

contábil (atos e fatos da gestão orçamentária financeira e patrimonial), para 

efeito de consultas, diligências e auditagens, em conformidade com a 

legislação vigente; 

22. Garantir manutenção adequada nos ambientes físicos do campus sempre que 

se fizer necessário; 

23. Gerenciar a alocação de veículos oficiais os respectivos servidores(as) e/ou 

funcionários (terceirizados) que exercem o cargo de motorista para 

atividades/eventos acadêmicos ou administrativos; 

24. Elaborar projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento das 

tecnologias da informação no campus; 

25. Propor e acompanhar projetos de melhoria de infraestrutura e sistemas 

relativos à área de informatização do IFAL; 

26. Planejar e viabilizar o desenvolvimento dos projetos relacionados ao Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do IFAL; 

27. Garantir que os sistemas de informática esteja funcionando durante os três 

turnos de funcionamento do campus; 

28. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas. 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 
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duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

 

 

 7.4.3. Diretoria de Ensino 
 

O ambiente organizacional da Diretoria de Ensino engloba atividades de 

pedagógicas, de apoio ao ensino, pesquisa e inovação, extensão, e assistência 

estudantil.  

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: representantes de outras instituições, pessoas 

responsáveis por estudantes, futuros(as) estudantes, egressos(as) do 

IFAL, empresas e fornecedores(as). 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 
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1. Promover a democratização e a equiparação de oportunidades educacionais 

no IFAL; 

2. Implementar a política de assistência estudantil, na perspectiva da inclusão 

social, da formação ampliada, da produção de conhecimento, da melhoria do 

desempenho acadêmico e de qualidade de vida; 

3. Propor projetos, programas e ações institucionais voltados ao apoio e ao 

desenvolvimento dos(as) estudantes; 

4. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

5. Estimular a organização de entidades estudantis; 

6. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades educacionais e de eventos 

culturais, esportivos e sociais; 

7. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito da Diretoria; 

8. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 

9. Gerenciar os materiais necessários para as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como para as atividades de apoio acadêmico; 

10. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

11. atuar na articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

12. apoiar o desenvolvimento de ações de integração da comunidade acadêmica 

com a comunidade externa, incluindo instituições governamentais, não 

governamentais e privadas nas áreas de acompanhamento de egressos, 

empreendedorismo, estágios e visitas técnicas; 

13. Prestar informações aos candidatos ao exame de seleção do IFAL, bem como 

publicizar o processo seletivo no campus; 

14. estimular e supervisionar projetos de pesquisa e inovação tecnológica; 

15. participar do planejamento, implantação e avaliação das ações e políticas de 

ensino no campus, em consonância com as diretrizes do Ministério da 

Educação (MEC); 

16. manter e gerenciar os registros acadêmicos do campus; 

17. atender ao corpo docente e discente, famílias dos discentes, comunidade do 

entorno e alunos egressos; 
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18. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 
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● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

 
 

 7.4.4. Departamento de Ensino Técnico  
 

São cursos técnicos ofertados pelo campus Palmeira dos Índios: Segurança do 

Trabalho, Informática, Edificações, Eletrotécnica e Redes de Computadores. O 

público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: representantes de outras instituições, pessoas 

responsáveis por estudantes, futuros(as) estudantes, egressos(as) do 

IFAL, empresas e fornecedores(as). 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

São atividades realizadas pelo Departamento de Ensino Técnico: 

1. Assessorar a elaboração de projetos de cursos de ensino profissional, em 

consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

2. Participar do planejamento, implantação e avaliação das ações e políticas de 

ensino técnico no campus, em consonância com as diretrizes emanadas da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/Ministério da Educação 

(SETEC/MEC); 

3. Incentivar e promover ações que venham a contribuir para o crescimento, o 

fortalecimento e o desenvolvimento acadêmico de ensino profissional; 

4. Acompanhar, supervisionar e avaliar processos, planos e projetos de natureza 

acadêmica, objetivando viabilizar a sua execução, no âmbito do campus; 

5. Promover reuniões com os coordenadores de cursos técnicos ou cargo 

equivalente, buscando a qualidade e a eficiência das atividades pedagógicas 

e/ou administrativas; 

6. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nas Coordenações 

dos cursos técnicos do IFAL; 

7. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito do Departamento; 
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8. Realizar, em conjunto com o Departamento de Educação Básica da Reitoria, o 

acompanhamento dos cursos de educação de jovens e adultos - EJA; 

9. Apoiar e assessorar em assuntos relacionados a educação de jovens e adultos 

no campus; 

10. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 

11. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

12. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 
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● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

 

 

7.4.5. Departamento de Ensino Superior 
 

São cursos superiores ofertados pelo campus Palmeira dos Índios: Sistemas 

Elétricos e Engenharia Civil.  

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: representantes de outras instituições, pessoas 

responsáveis por estudantes, futuros(as) estudantes, egressos(as) do 

IFAL, empresas e fornecedores(as). 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

São atividades realizadas pelo Departamento de Ensino Superior: 

1. Participar do planejamento, implantação e avaliação das ações e políticas de 

ensino superior no campus, em consonância com as diretrizes do Ministério da 

Educação (MEC); 

2. Acompanhar o processo de ingresso dos(as) estudantes e as políticas de 

Assistência Estudantil nos cursos presenciais de nível superior do IFAL; 

3. Acompanhar, orientar e avaliar a implantação de novos cursos superiores 

presenciais no campus; 

4. Acompanhar a execução dos currículos dos cursos superiores, bem como os 

índices de desempenho de seus estudantes; 
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5. Promover reuniões com os coordenadores de cursos superiores ou cargo 

equivalente, buscando a qualidade e a eficiência das atividades pedagógicas 

e/ou administrativas; 

6. Acompanhar, supervisionar e avaliar processos, planos e projetos de natureza 

acadêmica, objetivando viabilizar a sua execução, no âmbito do campus; 

7. Zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais, no âmbito do Departamento; 

8. Acompanhar e articular as atividades das unidades organizacionais a si 

vinculadas; 

9. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

10. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior; 

11. Realizar, em conjunto com o Departamento de Graduação da Reitoria, o 

acompanhamento dos cursos superiores ofertados pelo campus. 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário atendido, com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 
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● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

 

 

 Campus Palmeira dos Índios 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 
de turnos 

ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem interrupção 
de nenhuma 
espécie por, 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção 
é decorrente de 
atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Há suficiência de 
servidores(as) 
para garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 

servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento de 
Ensino Técnico 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
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Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento de 
Ensino Superior 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



189 

7.5. CAMPUS MARECHAL DEODORO 
 

Na estrutura organizacional do campus Marechal Deodoro, de acordo com o 

Regimento Geral do IFAL, aprovado pela Resolução Nº 51/CS, de 09 de Dezembro 

de 2013, em seu Título II, Capítulo I – Da Organização Administrativa, Art.10, III, c, 

temos os seguintes ambientes organizacionais no Campus Marechal Deodoro a 

serem analisados nesse estudo: 

 

2. Campus Marechal Deodoro 

a. Direção-Geral; 

b. Diretoria de Administração 

c. Diretoria de Ensino 

1. Departamento de Apoio Acadêmico 

  

Tal estrutura sofreu algumas modificações que ainda não foram atualizadas no 

Regimento do Instituto Federal de Alagoas, conforme pode ser visto a seguir: 

  

2. Direção Geral do Campus Marechal Deodoro 

a. Diretoria de Ensino 

b. Departamento de Pesquisa e Extensão 

c. Diretoria de Administração 

d. Departamento de Apoio Acadêmico 

1. Departamento de Administração e Manutenção 

  

Nesse contexto situacional, o Campus Marechal Deodoro estrutura-se a fim de 

garantir isonomia nos processos de gestão em rede das atividades e serviços 

institucionais. Portanto, com o intuito de atender com qualidade seu público interno e 

externo, o Campus, que funciona durante os três turnos, das 07h as 22h, e seus 

servidores(as), sobretudo os Técnicos Administrativos em Educação, adotam regime 

de turno ininterrupto na organização de sua jornada de trabalho. 

Como metodologia desse estudo foi realizado visita in loco para coletar 

informações sobre o funcionamento de todos os ambiente organizacionais. 

Com as informações levantadas e com a estrutura administrativa definida, 

apresenta-se, nos termos do art.12 da Resolução nº 22/CS/2015, a “Exposição dos 
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motivos justificando a flexibilização da jornada de trabalho e resumo das atividades 

realizadas, identificação do público atendido(a), natureza do serviço prestado e 

horário de atendimento em cada ambiente organizacional’. 

  

 

7.5.1. Direção- Geral – Campus Marechal Deodoro 

 

No ambiente organizacional Direção-Geral são realizadas as atividades de 

gabinete, comunicação e eventos e de gestão de pessoas. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores, fiscais de contrato. 

● Público Interno: discentes, servidores(as) e terceirizados(as) 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

  

1. Recepcionar os visitantes; 

2. Organizar a agenda e assistir ao Diretor-Geral no seu relacionamento 

institucional e administrativo; 

3. Coordenar e orientar execução das atividades de protocolo; 

4. Receber documentação geral e as de oficiais de justiça, mandados de 

segurança, intimações e citações; 

5. Agendar de audiências com o reitor ou diretor geral; 

6. Orientar ao público em geral acerca dos procedimentos administrativos da 

instituição; 

7. Orientar às empresas contratadas sobre a tramitação dos processos; 

8. Fornecer de cópias de documentos institucionais, como declarações, 

convênios, contratos, portarias, ofícios e memorandos; 

9. Atender aos(às) alunos(as), pessoas responsáveis por estudantes e demais 

usuários(as) interessados(as) quando não obtiveram sucesso nas demais 

instâncias institucionais. 
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10. Participar de reuniões e registrar em ata os trabalhos das instâncias 

participativa do campus 

11. Organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e 

administrativa do campus; 

12. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional; 

13. Participar de reuniões e registrar em ata os trabalhos das instâncias 

participativa do campus; 

14. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades do campus, zelando pela integração e compatibilização dos 

programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das normas vigentes; 

15. Preparar correspondência oficial (ofícios, memorandos, portarias, avisos etc.) 

do campus; 

16. Prestar esclarecimentos à reitoria e órgãos de controle, quando solicitado; 

17. Receber, protocolar, encaminhar, arquivar, organizar, redistribuir os 

documentos que tramitam pelo ambiente organizacional; 

18. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

19. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados a sua 

área; 

20. Solicitar emissão de diárias e passagens; 

21. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas; 

22. Orientar a tramitação dos processos administrativos e acompanhar a 

tramitação dos processos judiciais; 

23. Coordenar a elaboração de respostas às solicitações emanadas dos órgãos do 

controle externo (CGU – Controladoria Geral da União e TCU – Tribunal de 

Contas da União), encaminhando aos setores responsáveis os assuntos 

apontados em seus relatórios de auditoria, bem como acompanhar a 

implementação das recomendações desses órgãos; 

24. Acompanhar os trabalhos das Comissões de Processos Administrativos 

Disciplinares e de Sindicância; 

25. Assessorar os trabalhos das Comissões; 

26. Coordenar o desenvolvimento de uma ação permanente de marketing 

institucional; 

27. Editorar a publicações produzidas pelo Campus – Marechal Deodoro; 
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28. Organizar a recepção a autoridades e visitantes ilustres às dependências do 

Campus – Marechal Deodoro; 

29. Organizar o cerimonial de eventos da Instituição, de acordo com as normas do 

protocolo oficial; 

30. Orientar o(a) chefe(a) do cerimonial em eventos de grande porte no âmbito do 

Campus- Marechal Deodoro; 

31. Planejar e Coordenar eventos no Campus – Marechal Deodoro; 

32. Prestar assessoria jornalística ao Campus – Marechal Deodoro; 

33. Promover a permanente divulgação das ações institucionais através das 

variadas formas de mídia, visando à consolidação da imagem institucional 

perante a sociedade; 

34. Responsabilizar-se pela comunicação e divulgação de eventos internos com 

vistas à manutenção de um bom nível de informação entre os vários segmentos 

da Instituição; 

35. Manter atualizada a página Web do Campus – Marechal Deodoro; 

36. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

37. Subsidiar a Direção-Geral a partir de levantamento criterioso das 

potencialidades do Campus-Marechal Deodoro; 

38. Assessorar a Direção-Geral no levantamento, seleção, disponibilização e 

disseminação das informações gerenciais; 

39. Coordenar e orientar as atividades de planejamento, orçamento e 

modernização institucional, juntamente com os demais ambientes do IFAL; 

40. Coletar, coordenar e disponibilizar as informações estatísticas do Campus-

Marechal Deodoro, para que os pontos estratégicos sejam identificados, 

juntamente com as demais Campi do IFAL; 

41. Orientar as coordenações de Planejamento Estratégico e direcionar suas 

atuações; 

42. Elaborar, atualizar e implementar o Plano de Metas, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e o Programa do Plano Plurianual (PPA). 

43. Consolidar as informações referentes ao Relatório de Gestão; 

44. Acompanhar os projetos estratégicos anuais, assim como, estatística descritiva 

dos resultados alcançados e levantamento do motivo dos não exitosos; 

45. Acompanhamento das ações inseridas no PDI, sua implementação e descrição 

estatística; 
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46. Coordenar o sistema Geplanes, seus(suas) usuários(as) e dados 

47. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

48. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades de gestão de pessoas, zelando pela integração e 

compatibilização dos programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das 

normas vigentes; 

49. Criar estratégias para incentivar a participação de servidores(as) em cursos de 

qualificação e capacitação; 

50. Operacionalizar, instruir e acompanhar os processos de incentivo à 

qualificação, bem como retribuição por titulação, progressão por capacitação e 

progressão por desempenho; 

51. Coordenar, acompanhar, orientar e instruir os processos de Avaliação de 

Desempenho e Estágio Probatório dos(as) servidores(as) técnico(a)-

administrativos(as) e docentes; 

52. Subsidiar programas relativos ao desenvolvimento do servidor na carreira, em 

consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Gestão de 

Pessoas do Campus – Marechal Deodoro e Diretoria de Gestão de Pessoas do 

IFAL; 

53. Manter atualizado cadastro de progressões funcionais de todos(as) os(as) 

servidores(as) lotados(as) no Campus – Marechal Deodoro; 

54. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 

55. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

56. Recepcionar os(as) visitantes; 

57. Receber documentação; 

58. Orientar ao público em geral acerca dos procedimentos administrativos da 

instituição; 

59. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional; 

60. Participar de reuniões e registrar em ata os trabalhos das instâncias 

participativa do campus; 

61. Receber, protocolar, encaminhar, arquivar, organizar, redistribuir os 

documentos que tramitam pelo ambiente organizacional; 

62. Solicitar emissão de diárias e passagens; 
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63. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas; 

64. Participar de outras atividades planejadas pelo Campus; 

65. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades de gestão de pessoas, zelando pela integração e 

compatibilização dos programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das 

normas vigentes; 

66. Promover a atenção integral e a qualidade de vida dos(as) servidores(as) em 

seu ambiente de trabalho, enfocando as dimensões físicas, psicológicas e 

social; 

67. Desenvolver atividades dirigidas à prevenção de doenças e lesões, ao 

prolongamento da vida produtiva e à promoção da saúde, bem-estar e 

qualidade de vida do(a) trabalhador(a); 

68. Realizar atividades que facilitem a integração ou reintegração do(a) servidor(a) 

às suas atividades e ao ambiente de trabalho; 

69. Desenvolver atividade/ações que proporcionem a motivação do(a) servidor(a) 

em seu ambiente de trabalho; 

70. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

71. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades de gestão de pessoas, zelando pela integração e 

compatibilização dos programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das 

normas vigentes; 

72. Apoiar e desenvolver atividades integradas com outros ambientes; 

73. Participar da seleção de pessoal para o provimento de cargos; 

74. Presidir os processos de provimento de cargos, bem como gerenciar os de 

remoção e redistribuição de servidores(as) no âmbito do IFAL; 

75. Supervisionar os serviços de processamento da folha de pagamento; 

76. Subsidiar a elaboração da proposta orçamentária relativa às ações de gestão 

de pessoas; 

77. Acompanhar os processos de progressão, afastamento, licença e 

aposentadoria de servidores(as); 

78. Elaborar projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento da área de 

gestão de pessoas; 
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79. Propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria da área de gestão 

de pessoas, inclusive no tocante à saúde, à segurança no trabalho e à 

capacitação; 

80. Realizar estudos de dimensionamento da força de trabalho e adequação de 

lotação do Campus-Marechal Deodoro; 

81. Supervisionar a execução da política de gestão de pessoas do Campus-

Marechal Deodoro; 

82. Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à gestão de 

pessoas; 

83. Supervisionar a execução dos recursos alocados no orçamento de pessoal; 

84. Organizar e manter atualizadas as informações relativas à legislação e a 

jurisprudência referentes a assuntos de pessoal; 

85. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados a sua 

área; 

86. Prestar esclarecimentos aos órgãos de controle, processos administrativos, e 

questões pertinentes à área; 

87. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

88. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área; 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos(as) visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 
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● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do(a) 

servidor(a); 

● Melhorar a produção de mais notícias e reportagens de divulgação, a partir de 

entrevistas com servidores(as) e estudantes, uma vez que torna-se mais fácil 

quando da disponibilidade dos horários intermediários ou noturnos para 

agendamento; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o(a) usuário(a) possa 

resolver seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está 

trabalhando ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

  

 

7.5.2. Diretoria de Ensino – Campus Marechal Deodoro 

  

No ambiente organizacional “Diretoria de Ensino” são realizadas as seguintes 

atividades de gerenciamento de cursos, de apoio ao ensino, de pedagogia e de 

suporte aos laboratórios. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL, 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as), terceirizados(as), 

estagiários(as) e bolsistas 

 



197 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Campus, com vistas à 

definição das prioridades educacionais dos mesmo; 

2. Definir as vagas, conjuntamente com Pró-reitoria de Ensino e a Direção-Geral 

do campus, publicar os editais e realizar os processos seletivos para ingresso 

de estudantes no Campus-Marechal Deodoro; 

3. Garantir identidade e unidade curricular e desenvolvimento de política e ação 

pedagógica própria, do campus; 

4. Instituir políticas afirmativas que atendam a demandas da sociedade, visando 

a democratização do acesso; 

5. Promover e incentivar a avaliação e melhoria contínua do Projeto Político-

Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Cursos; 

6. Estimular e propor acordos de cooperação mútua entre o Instituto e outras 

instituições, buscando a melhoria de ensino por meio da troca de experiências; 

7. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros 

de pessoal e os recursos de gestão; 

8. Propor o calendário anual de referência para as atividades acadêmicas; 

9. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

10. Supervisionar os critérios de seleção para ingresso dos(as) estudantes; 

11. Incentivar e acompanhar as atividades que visem à capacitação do corpo 

docente e da equipe técnico-pedagógica; 

12. Articular o funcionamento das Diretorias de Ensino dos campus, de acordo com 

a política de ensino do IFAL; 

13. Apresentar relatórios de atividades da Direção de ensino, quando solicitado por 

órgãos superiores; 

14. Zelar pela garantia da qualidade do ensino; 

15. Promover e coordenar políticas de assistência ao(à) estudante no âmbito do 

Campus Marechal Deodoro; 

16. Acompanhar e articular as atividades das unidades organizacionais a si 

vinculadas; 
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17. Administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Direção Ensino; 

18. Propor mecanismos de articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

19. Realizar as ações necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 

20. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

21. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior. 

22. Atender diariamente e continuamente aos(às) alunos(as), responsáveis e 

docentes na realização de trabalho de orientação, acompanhamento 

pedagógico e familiar; 

23. Implementar, avaliar e coordenar a construção de projetos pedagógicos de 

educação básica, técnica e tecnológica com a equipe escolar; 

24. Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da 

comunidade escolar e de associações a ela vinculadas; 

25. Participar de estudos de revisão de currículo, programas e projetos de ensino 

superior; 

26. Assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

27. Coordenar o planejamento de manejo dos laboratórios; 

28. Gerenciar a elaboração de protocolos de rotina de cada laboratório; 

29. Coordenar a operacionalização das ações planejadas nos laboratórios; 

30. Gerenciar as solicitações de serviços e materiais para os laboratórios; 

31. Revisar, organizar e publicar documentos relacionados a sua área. 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 
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● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do(a) 

servidor(a); 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o(a) usuário(a) possa 

resolver seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está 

trabalhando ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL. 

  

 

7.5.3. Departamento de Pesquisa e Extensão - Marechal Deodoro 

  

No ambiente organizacional “Departamento de Pesquisa e Extensão” são 

realizadas as atividades de extensão, pesquisa e inovação e de pesquisa institucional. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pais, mães e responsáveis por alunos(as), potenciais 

alunos(as), egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores(as). 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as), terceirizados(as), 

estagiários(as) e bolsistas. 
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O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Propor políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento das ofertas 

educacionais, em conjunto com as Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa e 

Inovação, bem como avaliar sua implementação; 

2. Propor políticas e diretrizes para a educação a distância e para a disseminação 

de tecnologias educacionais, articuladamente à pesquisa, à extensão e à 

gestão de tecnologia da informação; 

3. Possibilitar e promover a mobilidade discente como via de promoção de 

enriquecimento acadêmico; 

4. Assessorar a Diretoria de Ensino na elaboração das políticas referentes às 

atividades de pesquisa e inovação, bem como executá-las; 

5. Auxiliar na elaboração da proposta orçamentária relacionada às atividades de 

pesquisa; 

6. Gerenciar o Diretório de Grupos de Pesquisa/CNPq da Instituição; 

7. Auxiliar na realização de eventos relativos à pesquisa e inovação; 

8. Realizar anualmente eventos acadêmico-científicos para divulgação das 

pesquisas realizadas no IFAL; 

9. Possibilitar meios para captação de recursos externos para a pesquisa junto a 

órgãos fomentadores; 

10. Emitir pareceres sobre assuntos relativos à pesquisa dentro do IFAL; 

11. Apresentar à Pró-Reitoria o relatório das atividades desenvolvidas pelo 

Departamento; 

12. Estimular e orientar a criação de grupos de pesquisa na Instituição; 

13. Atuar na articulação entre a pesquisa, o ensino e a extensão; 

14. Propor parcerias e promover intercâmbios com instituições que atuem na 

pesquisa; 

15. Efetuar a coleta sistemática de dados, visando avaliação quantitativa e 

qualitativa das atividades de pesquisa da Instituição; 

16. Estabelecer relacionamentos com órgãos de fomento à pesquisa; 



201 

17. Assessorar a Diretoria de Ensino na aplicação e atualização das diretrizes da 

pesquisa, zelando pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos 

institucionais relativos à pesquisa e inovação. 

18. Apoiar o desenvolvimento de ações de integração da comunidade acadêmica 

com a comunidade externa, incluindo instituições governamentais, não 

governamentais e privadas nas áreas de acompanhamento de egressos(as), 

empreendedorismo, estágios e visitas técnicas; 

19. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas à 

definição das prioridades de extensão do campus; 

20. Fomentar relações de intercâmbio e acordos de cooperação com instituições 

regionais, nacionais e internacionais; 

21. Garantir o desenvolvimento da extensão como espaço privilegiado para a 

democratização do conhecimento científico e tecnológico; 

22. Garantir uma política de equidade entre os Campi, quanto à avaliação e ao 

desenvolvimento dos projetos de extensão; 

23. Incentivar o desenvolvimento de programações educativas, científicas, 

artístico-culturais, sociais e esportivas, envolvendo os Campi; 

24. Manter acompanhamento e controle dos projetos e das atividades de extensão 

desenvolvidos no âmbito do Instituto; 

25. Promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades interna e externa 

dos resultados obtidos através dos projetos e serviços de extensão; 

26. Promover políticas de aproximação dos(as) servidores(as) e discentes da 

realidade do mundo do trabalho e dos arranjos e necessidades produtivas, 

sociais e culturais da comunidade regional; 

27. Publicar anualmente os editais para seleção de bolsistas e projetos a serem 

apoiados pelas políticas institucionais de incentivo ao desenvolvimento de 

extensão; 

28. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

29. Viabilizar mecanismos de acesso da sociedade às atividades desenvolvidas 

pela instituição; 

30. Zelar pela integração das ações de extensão às necessidades acadêmicas; 

31. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe sejam 

atribuídas; 
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32. Assistir ao Pró-Reitor nas questões que envolvam tomada de decisão sobre 

assuntos pertinentes à área de atuação do ambiente; 

33. Elaborar o relatório anual dos indicadores de extensão do IFAL; 

34. Promover a atualização e divulgação das ações; 

35. Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à Pró-Reitoria de 

Extensão; 

36. Assessorar o Diretor na definição e condução da política de extensão do IFAL; 

37. Cumprir as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

38. Elaborar e implantar as ações previstas no planejamento anual da Pró-Reitoria 

de Extensão; 

39. Promover ações que garantam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

40. Realizar outras atividades inerentes à Pró-Reitoria de Extensão; 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 



203 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o(a) usuário(a) possa 

resolver seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está 

trabalhando ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

  

 

7.5.4. Departamento de Apoio Acadêmico – Marechal Deodoro 

  

No ambiente organizacional “Departamento de Apoio Acadêmico” são 

realizadas as atividades de registro e apoio acadêmico, de biblioteca, de multimeios e 

de assistência estudantil. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pais, mães e responsáveis por alunos(as), potenciais 

alunos(as), egressos(as) do IFAL, 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as), terceirizados(as), 

estagiários(as) e bolsistas 

 

O atendimento é realizado in Loco, por e-mail,por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão 

1. Debater e definir as vagas, conjuntamente com a PROEN, para os processos 

seletivos de ingresso de estudantes no campus; 

2. Acompanhar e articular as atividades dos serviços vinculados ao ambiente 

organizacional; 
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3. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nas coordenações 

dos cursos do campus; 

4. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas por servidores(as) e 

discentes, quando necessário; 

5. Analisar documentação de discentes para emissão e registro dos diplomas dos 

cursos; 

6. Apresentar calendário anual de referência para as atividades acadêmicas; 

7. Apresentar relatórios de atividades à reitoria e órgãos de controle, quando 

solicitado; 

8. Organizar e arquivar documentos, respeitando as especificidades de cada 

serviço; 

9. Articular e propor acordos de cooperação mútua entre o campus e outras 

instituições, buscando a melhoria de ensino por meio da troca de experiências; 

10. Coordenar e elaborar, em conjunto com os demais serviços, relatório de gestão 

anual da instituição; 

11. Coordenar e monitorar os processos de ensino relativos à modalidade em todos 

os níveis educacionais; 

12. Fomentar e desenvolver ações e políticas de ensino e inclusão no campus, em 

consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

13. Emitir e registrar diplomas dos(as) estudantes; 

14. Estimular a construção de estratégias que articulem ensino, pesquisa e 

extensão; 

15. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior; 

16. Facilitar processos de planejamento e operacionalização, com vistas à 

definição das prioridades educacionais do campus; 

17. Favorecer momentos de avaliação e proposição acerca do pleno 

desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico Institucional e dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, a fim de garantir a qualidade e a eficiência das 

atividades pedagógicas e/ou administrativas; 

18. Fomentar momentos que visem à capacitação dos(as) servidores(as); 

19. Fomentar no corpo discente a importância da organização de entidades 

estudantis; 
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20. Fomentar o desenvolvimento de política e ação pedagógica no âmbito do 

campus; 

21. Orientar ao público acerca dos procedimentos administrativos da instituição; 

22. Orientar servidores(as), discentes e demais interessados(as) acerca dos 

assuntos relativos a políticas estudantis; 

23. Otimizar a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

24. Realizar ações, estudos etc. que favoreçam a garantia da qualidade do ensino; 

25. Promover ações que venham a contribuir para o crescimento, o fortalecimento 

e o desenvolvimento acadêmico do corpo discente; 

26. Promover ambientes que busquem o cumprimento dos objetivos, programas e 

regulamentos institucionais; 

27. Propor e elaborar projetos de cursos de ensino, em consonância com as 

diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

28. Propor e elaborar regulamentos que garantam o pleno desenvolvimento político 

pedagógico do campus; 

29. Propor, coordenar, monitorar e avaliar projetos, programas e ações voltadas ao 

apoio e ao desenvolvimento do corpo discente; 

30. Propor, elaborar, coordenar, monitorar e avaliar programas, projetos e 

atividades de ensino, pesquisa e de extensão, no âmbito do campus; 

31. Realizar outras atividades que se incluam no âmbito de sua competência. 

32. Receber e atender ao público para informações gerais; 

33. Receber e elaborar documentos relacionados ao ambiente organizacional; 

34. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

35. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

36. Solicitar registros e certificações do Campus, em consonância com a legislação 

em vigor; 

37. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional; 

38. Realizar de avaliação socioeconômica dos discentes; 

39. Realizar palestras e reuniões; 

40. Realizar encaminhamentos a serviços/programas de outras políticas públicas; 

41. Efetivar programas previstos na Política de Assistência Estudantil vinculados 

ao Serviço Social (Programas bolsa de estudo, auxílio permanência, residência 
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estudantil, acompanhamento social, incentivo às práticas artísticas e 

desportivas, apoio às atividades estudantis, refletir e educar e assistência ao 

estudante com necessidades educacionais específicas, bolsa PROEJA); 

42. Realizar planejamento, organização, acompanhamento e relatórios dos 

programas vinculados ao serviço social, incluindo o que concerne à verba; 

43. Realizar pesquisa acerca das possíveis novas demandas para o serviço social; 

44. Levantar e tabular os dados acerca do perfil socioeconômico dos(as) 

alunos(as) cadastrados(as); 

45. Elaborar folha de pagamento de bolsas aos(às) discentes; 

46. Participar de comissão e de grupos de trabalhos; 

47. Oferecer serviços odontológico aos discentes, tais como: exames, anamnese, 

índice de placa visível, índice de sangramento gengival, deplacagem, entre 

outros; 

48. Oferecer serviços de atendimento de psicologia aos(às) discentes do campus; 

49. Realizar outras atividades que se incluam no âmbito de sua competência. 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos(as) visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 
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● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do(a) 

servidor(a); 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o(a) usuário(a) possa 

resolver seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está 

trabalhando ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL. 

  

 

7.4.5. Diretoria de Administração – Marechal Deodoro 

  

No ambiente organizacional “Diretoria de Administração” são realizadas as 

atividades de gerenciamento de suprimentos, contratos, licitações, controle 

patrimonial, almoxarifado, tecnologia de informação, orçamento, contabilidade e 

finanças, administração e manutenção. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pais, mães e responsáveis por alunos(as), potenciais 

alunos(as), egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores(as) 

● Público Interno: discentes, servidores(as), terceirizados(as), 

estagiários(as) e bolsistas 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Gerenciar e Coordenar as atividades de manutenção, limpeza e conservação 

nos diversos ambientes do Campus; 
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2. Manter o registro e controle de materiais, equipamentos e ferramentas 

utilizados em serviços de manutenção; 

3. Coordenar, acompanhar e fiscalizar os serviços de manutenção, limpeza e 

conservação, quando executados por empresas contratadas, bem como 

elaborar relatórios periódicos; 

4. Fornecer as informações da área de sua competência que subsidiem a 

elaboração de planos, programas, projetos e relatórios; 

5. Supervisionar as atividades inerentes de conservação de bens móveis e 

imóveis; 

6. Gerenciar a disposição final dos resíduos gerados pelo campus; 

7. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 

8. Desempenhar outras atividades correlatas, definidas pelo Departamento; 

9. Participar de atividades planejadas pelo Campus; 

10. Supervisionar, coordenar e dar orientações técnicas em atividades voltadas a 

engenharia; 

11. Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica, prestando consultoria e 

assessoria em atividades voltadas a engenharia e em serviços de manutenção; 

12. Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, levantamento e 

parecer técnico de engenharia; 

13. Avaliar as construções existentes e desenvolver plano para manutenção ou 

recuperação das mesmas; 

14. Elaborar orçamentos de engenharia; 

15. Realizar atividades de padronização, mensuração, e controle de qualidade de 

processos; 

16. Fiscalizar obras e serviços técnicos de engenharia; 

17. Elaborar ou supervisionar a realização de projetos de arquitetura, engenharia, 

urbanização e de infraestrutura física do Campus; 

18. Assessorar ou prestar consultoria no gerenciamento dos resíduos gerados pelo 

Campus; 

19. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 

20. Desempenhar outras atividades correlatas, definidas pelo Departamento; 

21. Participar de atividades planejadas pelo Campus; 
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22. Gerenciar o sistema de transporte do Campus, de acordo com as normas 

estabelecidas pelo IFAL; 

23. Administrar os Veículos, Máquinas e Implementos do Campus; 

24. Elaborar, coordenar e acompanhar os processos de manutenção de veículos; 

25. Atender as solicitações de veículos e máquinas e implementos; 

26. Coordenar e supervisionar o processo de fornecimento de combustíveis dos 

veículos e máquinas; 

27. Realizar vistoria e inspeção dos veículos e máquinas; 

28. Elaborar, em conformidade com a Reitoria, o Plano anual de Aquisição de 

Veículos; 

29. Manter atualizada a relação nominal dos(as) servidores(as) autorizados(as) 

pela Reitoria, a conduzir os veículos oficiais; 

30. Atender a todas exigências legais dos órgãos que normatizam o sistema de 

transporte e trânsito nacional; 

31. Manter arquivado para fins de auditoria, todos os documentos referentes ao 

gerenciamento da frota; 

32. Elaborar, em consonância com o Projeto de Desenvolvimento Institucional, as 

diretrizes para a proposta orçamentária do IFAL em função dos planos, projetos 

e programas governamentais; 

33. Propor e supervisionar políticas e diretrizes voltadas aos princípios da 

administração pública no âmbito da Reitoria e dos campi; 

34. Planejar e coordenar as ações administrativas relacionadas aos serviços gerais 

e apoio operacional, bem como a manutenção e conservação dos bens 

materiais e patrimoniais; 

35. Orientar as atividades de planejamento orçamentário, bem como supervisionar 

as atividades de administração financeira e contábil; 

36. Supervisionar a utilização dos recursos alocados aos campi e Reitoria, bem 

como acompanhar a execução das ações das áreas de administração, 

orçamento e finanças; 

37. Zelar pela aplicação de procedimentos administrativos às necessidades 

institucionais; 

38. Dirigir e coordenar os trabalhos dos integrantes da Pró-Reitoria, para que seja 

obtida solução coerente, adequada e compatível com a legislação em vigor, em 

face aos problemas que se apresentem; 
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39. Acompanhar a execução dos trabalhos das áreas subordinadas e apreciar o 

seu desempenho, formulando sugestões para o seu aprimoramento; 

40. Estudar e propor medidas administrativas visando a melhor eficiência dos 

serviços prestados; 

41. Promover a articulação dos processos de trabalhos da Pró-Reitoria com os 

campi; 

42. Orientar os(as) gestores(as) dos campi conforme as políticas e diretrizes 

estabelecidas na forma da legislação; 

43. Articular e promover capacitação interna para os(as) servidores(as) dos campi 

conforme atividades da Pró-Reitoria; 

44. Gerir informações e indicadores de desempenho de sua área de competência. 

45. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

46. Desempenhar atividades ligadas ao orçamento do Campus, em conformidade 

com a área de competência da Reitoria; 

47. Planejar, coordenar e controlar a elaboração de atividades relacionadas com a 

execução orçamentária sempre em consonância com a Direção de 

Administração; 

48. Acompanhar, executar e manter atualizadas as planilhas de controle 

orçamentário padrão Reitoria; 

49. Controlar a execução a dotação orçamentária do Campus, conforme 

solicitações e autorizações – entrada e saída de créditos orçamentários – em 

consonância com a Diretoria de Administração; 

50. Coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades inerentes à 

Tecnologia da Informação; 

51. Analisar, aprovar e desenvolver projetos de sistemas de processamento de 

dados; 

52. Dar suporte ao(à) usuário(a) do Campus na automação e otimização de 

serviços; 

53. Supervisionar as condições de utilização e de segurança de arquivos, 

equipamentos e instalações de processamento de dados; 

54. Manter os(as) usuários(as) informados(as) das medidas de segurança e das 

precauções necessárias, com relação aos equipamentos de TI, para uma boa 

execução dos trabalhos; 
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55. Controlar e orientar a utilização de materiais, equipamentos e programas 

utilizados pela Administração; 

56. Orientar a execução de serviços de processamento de dados da Instituição ou 

de empresas contratadas para a sua execução, com o objetivo de manter a 

uniformidade dos sistemas, programas, critérios e custos, definidos pelo 

Campus; 

57. Desempenhar atividades ligadas a TI do Campus em conformidade com a área 

de competência da Reitoria; 

58. Supervisionar, coordenar e dar orientações técnicas em atividades voltadas a 

TI; 

59. Fiscalizar todos os contratos que visem beneficiar o Campus em matéria de 

processamento de dados; 

60. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 

61. Participar das atividades planejadas pelo Campus; 

62. Construção de banco de dados que facilitarão a tomada de decisões dos 

diversos dos ambientes, coordenações e segmentos que compõem o campus; 

63. Acompanhamento e atualização constante de planilhas com os dados 

orçamentários executados e a executar; 

64. Fornecer subsídios para a construção do Planejamento Orçamentário do ano 

vindouro, através de dados do ano vigente e anteriores; 

65. Protocolo interno de entrada e saída de processos do ambiente; 

66. Emissão de notas de empenho – Sistema Governo Federal; 

67. Coleta de assinatura de notas de empenho; 

68. Distribuição de notas de empenho para com os interessados no objeto 

empenhado; 

69. Emissão de notas de crédito orçamentário – Sistema Governo Federal; 

70. Emissão de notas de dotação orçamentário – Sistema Governo Federal; 

71. Organização do processo com notas de empenho e seus respectivos 

despachos pertinentes a este setor; 

72. Manter atualização constante dos arquivos do setor; 

73. Verificar disponibilidade orçamentária; 
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74. Propor e conduzir as políticas de gestão orçamentária, financeira, 

administrativa, patrimonial e de suprimentos do campus, com vistas à definição 

das prioridades administrativas do campus; 

75. Organizar, coordenar e apresentar anualmente a prestação de contas do 

campus; 

76. Acompanhar, controlar e prestar contas da execução orçamentária e financeira 

dos programas, projetos e convênios firmados pelo IFAL; 

77. Planejar, dirigir, controlar e avaliar a execução das atividades relacionadas com 

as áreas de orçamento, finanças, contabilidade; 

78. Coordenar o processo de elaboração da proposta orçamentária anual do IFAL, 

em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Diretoria de 

Administração; 

79. Dirigir, controlar e avaliar a elaboração e execução de todas as atividades 

relacionadas ao planejamento orçamentário, com a finalidade de garantir que 

a sua execução esteja em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

80. Administrar a execução financeira e orçamentária dos recursos disponíveis 

com transparência e observância dos princípios da Administração Pública; 

81. Prestar informações sobre a execução orçamentária, financeira e contábil, 

inclusive na elaboração do Relatório de Gestão; 

82. Apoiar, acompanhar e controlar as atividades de execução orçamentária, 

financeira e contábil do campus; 

83. Realizar estudos e propor medidas para o aprimoramento dos métodos e 

técnicas de trabalho; 

84. Analisar, solucionar e responder as consultas das unidades organizacionais 

referente às questões pertinentes a área de competência; 

85. Coordenar a elaboração da proposta orçamentária do IFAL; 

86. Manutenção do arquivo, devidamente organizado, de toda a documentação 

contábil (atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial), para 

efeito consultas, diligências e auditagens, em conformidade com a legislação 

corrente; 

87. Acompanhamento, controle, lançamentos de ajuste, emissão e remessa ao 

órgão competente, da Declaração de Imposto de Renda Retido da Fonte – 
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DIRF, e da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social 

- GFIP/SEFIP, em conjunto com outras ambientes da Instituição; 

88. Escrituração contábil dos atos potenciais tais como contratos, convênios, 

termos de cooperação, acordos, garantias diversas, e todos os atos de 

natureza semelhante firmados, de terceiros e/ou com terceiros; 

89. Escrituração contábil dos bens, direitos, obrigações, despesas, receitas, 

resultado diminutivo e resultado aumentativo do exercício, tais como: 

a) Contabilização de todas as formas de recebimento e desfazimento de 

bens e direitos; 

b) Contabilização das despesas que geram obrigações a pagar com 

fornecedores de bens e serviços, incluindo a sistemática de cálculos 

e a contabilização das retenções dos tributos e contribuições 

correspondentes, em conformidade com as legislações correlatas; 

c) Contabilização das despesas com concessões de diárias e 

suprimento de fundos; 

d) Contabilização das despesas com concessões de bolsas de estudos, 

bolsas de monitorias, e outras formas de concessões de ajuda de 

custos a alunos(as) nos programas de incentivos à manutenção do(a) 

aluno(a) na escola, entre outras formas de concessões; 

e) Contabilização da folha de pagamento de pessoal e encargos, 

incluindo o lançamento das retenções dos tributos e contribuições 

correlatas, e as retenções das diversas consignações, como também, 

outras despesas classificadas como de pessoal, tais como, auxílio-

funeral, entre outras; 

f) Compatibilização/conciliação e contabilização dos demonstrativos 

levantados pelos almoxarifados, relativos às entradas e/ou saídas de 

bens de consumo, de equipamento e material permanente, de bens 

semoventes, entre outros, com o Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal; 

g) Compatibilização/conciliação e contabilização dos demonstrativos 

levantados pelos setores de patrimônio, com o Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal, no que diz respeito ao 

bens móveis, imóveis, semoventes e intangíveis; 
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h) Compatibilização/conciliação e contabilização dos ajustes 

necessários entre o Sistema Integrado de Administração Financeiro 

do Governo Federal e o Sistema de Patrimônio da União, com relação 

aos bens imóveis registrados em nome da Instituição e/ou colocados 

à sua utilização através da sistemática de concessão, e outras; 

i) Quaisquer outras contabilizações de atos e fatos contábeis que 

reflitam direta e/ou indiretamente na gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial da Instituição. 

90. Acompanhamento, recepção, análise, emissão de crítica, quando couber, 

inserção e aprovação da prestação de contas relativas às concessões de 

diárias no sistema do concessão de diárias e passagens; 

91. Acompanhamento, recepção, análise, emissão de crítica, quando couber, e 

contabilização da prestação de contas relativas às concessões de suprimento 

de fundos, após aprovação da mesma, pelo(a) ordenador(a) de despesas; 

92. Acompanhamento, controle e alimentação dos registro no Rol de 

Responsáveis, em relação aos agentes que exercem natureza de 

responsabilidade na Instituição, com os devidos lançamentos no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, baseados na 

emissão de documentos compatíveis, com base nas informações demandadas 

pelas diversas áreas da Instituição, em conformidade com a legislação 

correlata; 

93. Acompanhamento, análise, busca de solução, quando couber, e execução dos 

lançamentos de ajustes necessários, relativos às inconsistências e/ou 

irregularidades contábeis apontadas nas demonstrações contábeis da 

Instituição; 

94. Acompanhamento, elaboração, e emissão dos lançamentos contábeis 

correspondentes às prestações de contas relativas a execução dos créditos 

recebidos por descentralizações, mediante termos de cooperação, planos de 

trabalhos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria, e outras formas 

definidas em legislação; 

95. Acompanhamento, recepção, análise, e emissão dos lançamentos contábeis 

correspondentes às prestações de contas relativas a execução dos créditos 

concedidos por descentralizações, planos de trabalhos, convênios, acordos, 

ajustes, termos de parceria, e outras formas definidas em legislação; 
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96. Acompanhamento e execução de procedimentos juntos aos órgãos correlatos 

no sentido de resolver situações que reflitam na necessidade de manutenção 

da regularidade cadastral e fiscal dos Cadastros Nacionais de Pessoa Jurídica 

– CNPJs, dos Cadastros Estaduais de Contribuinte – CACEALs, dos Cadastros 

Municipais de Contribuintes – CMCs, UG/Gestão, Órgão, e outros cadastros 

exigidos pelas legislações, correspondentes à Instituição e correlatos às 

atividades da Coordenação; 

97. Acompanhamento, supervisão, controle, análise, orientação, auxílio na 

execução, intervenção e execução de ajuste, quando necessário, de todas as 

atividades relacionadas, de ordem contábil e financeira; 

98. Acompanhamento, controle e execução dos procedimentos necessários junto 

a instituições financeiras; Auxiliar a Diretoria de Orçamento e Finanças no 

assessoramento e orientação à gestão no sentido de alcançar o melhor 

resultado possível, nos moldes da administração pública, nas ações, atos e 

fatos que refletem direta e/ou indiretamente na execução orçamentária, 

financeira e patrimonial; 

99. Interferência em outras áreas da Instituição, quando da necessidade de 

manifestar orientação e/ou sugestão, em relação às ações, atos e fatos que 

reflitam direta e/ou indiretamente na execução orçamentária, financeira e 

patrimonial; 

100. Auxiliar a Diretoria de Orçamento e Finanças da Reitoria no 

assessoramento à gestão no sentido de emitir relatórios, demonstrativos, 

pareceres, e outras formas de demonstração da situação orçamentária, 

financeira e patrimonial, em paralelo com o sistema de contabilidade do 

governo federal, às pessoas e às diversas instâncias da Instituição, de uma 

forma simples e ao alcance de todos; 

101. Auxiliar a Diretoria de Orçamento e Finanças no assessoramento à 

gestão na elaboração dos procedimentos de normatização nas diversas 

necessidades, principalmente, naquelas que direta e/ou indiretamente reflitam 

nas ações, atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

102. Acompanhamento, controle e execução dos procedimentos relativos à 

conformidade contábil e de operadores do Órgão; 

103. Acompanhamento, supervisão, controle, análise, e orientação de todas 

as atividades executadas pelos Órgãos de Contabilidade e Finanças das 
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unidades integrantes da Instituição, na condição de Órgão Setorial de 

Contabilidade e Finanças da Instituição; 

104. Elaboração do processo anual relativo à prestação de contas do(a) 

dirigente máximo da Instituição; 

105. Zelar pelo cumprimento de todos os dispositivos legais, estatutários e 

regimentais; 

106. Desenvolvimento de outros atividades inerentes ao ambiente 

organizacional e/ou delegadas pela Diretoria de Orçamento e Finanças, pela 

Pró-Reitoria de Administração e pela Reitoria. 

107. Coordenar a construção do Calendário Anual de Compras e 

Contratações do IFAL, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela 

Pró-Reitoria de Administração; 

108. Dirigir, controlar e avaliar a elaboração e execução de todas as 

atividades relacionadas ao planejamento e logística de Compras e 

Contratações em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

e a legislação que rege o tema; 

109. Prestar informações sobre as compras e contratações, gestão de 

materiais, controle de bens móveis e imóveis, inclusive para a elaboração do 

Relatório de Gestão; 

110. Apoiar, acompanhar e controlar as atividades de compras, licitações, 

contratos, almoxarifado e patrimônio dos Campus; 

111. Orientar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pelas 

unidades organizacionais subordinadas; 

112. Realizar estudos e propor medidas para o aprimoramento dos métodos 

e técnicas de trabalho; 

113. Analisar, solucionar e responder as consultas das unidades 

organizacionais referente às questões pertinentes a área de competência; 

114. Coordenar e acompanhar a execução dos processos licitatórios; 

115. Prestar informações sobre as compras e licitações, inclusive para 

auxiliar na elaboração do Relatório de Gestão; 

116. Elaborar relatórios pertinentes às atividades do Departamento; 

117. Apoiar a realização de estudos e propor medidas para o aprimoramento 

dos métodos e técnicas de trabalho; 
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118. Apoiar a Diretoria de Suprimentos na elaboração e execução do 

Calendário Anual de Compras e Contratações de todo o Instituto; 

119. Orientar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pelas 

unidades organizacionais subordinadas; 

120. Dar suporte às Comissões de Licitações na realização de suas as 

atividades; 

121. Prestar apoio e assessoria às Unidades do Instituto em assuntos 

relativos ao Departamento; 

122. Subsidiar a elaboração de normas e procedimentos referentes a 

compras e contratações com objetivo de uniformizar, organizar e otimizar os 

fluxos de processos; 

123. Auxiliar os(as) usuários(as) a especificar os materiais que deverão ser 

adquiridos e revisar as especificações já elaboradas, enquadrando-as dentro 

das normas legais e visando garantir a qualidade dos produtos adquiridos; 

124. Quantificar o valor de mercado dos processos licitatórios; 

125. Registrar nos sistemas governamentais as compras e contratações 

efetuadas por Inexibilidade e Dispensa de Licitação; 

126. Realizar o devido enquadramento das compras e contratações nas 

modalidades previstas na legislação; 

127. Verificar a situação de habilitação e qualificação das empresas para fins 

de contratação; 

128. Assessorar a Diretoria de Suprimentos em assuntos de sua área; 

129. Auxiliar a Diretoria de Suprimentos e executar outras atribuições 

correlatas que lhe forem atribuídas; 

130. Formalizar contratos e termos aditivos; 

131. Publicar o extrato de contratos e aditivos no D.O.U; 

132. Conduzir os procedimentos legais quanto à celebração de contratos; 

133. Conduzir os procedimentos legais quanto à celebração de 

aditivos/alterações contratuais; 

134. Conduzir os procedimentos legais quanto à celebração de Termos de 

Apostilamentos; 

135. Conduzir os procedimentos legais quanto à rescisão contratual; 

136. Manter atualizada relação de todos contratos; 
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137. Formalizar alterações nas equipes de fiscalização e manter atualizada 

relação de fiscais; 

138. Manter organizados nos processo de contratação a documentação 

pertinente: contrato, publicação, portaria de fiscal, garantia, entre outros; 

139. Participar de processos de aplicação de penalidades e fornecedores, em 

sintonia com as atividades de almoxarifado, patrimônio; 

140. Alimentar o Sistema integrado de Contratos - SICON; 

141. Fazer registros no SICAF quando da aplicação de penalidades; 

142. Trabalhar em conjunto com os ambientes de contratos da Reitoria, com 

o intuito de normatizar e de igualar os procedimentos, bem como buscando 

informações sobre os contratos específicos; 

143. Acompanhar a emissão de notas de empenhos referentes a contratos 

de serviços de natureza continuada no final do inicio de cada exercício 

financeiro; 

144. Prestar informações quadrimestrais à Controladoria Geral da União 

sobre todos(as) os(as) trabalhadores(as) terceirizados(as) que prestam 

serviços nas dependências do IFAL; 

145. Condução de processos de repactuações, reajustes e reequilíbrio 

econômico-financeiro; 

146. Planejar, acompanhar, organizar e controlar a continuidade dos 

contratos de serviços de natureza contínua essenciais para o IFAL; 

147. Normatizar as ações das áreas de contrato do IFAL; 

148. Normatizar as ações de fiscalização de contrato do IFAL; 

149. Solicitar a autorização ao diretor geral, formalmente, quando do término 

da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da 

contratada; 

150. Conferir a garantia contratual através das recomendações do edital e 

caso a opção for seguro-garantia, conferir no site da SUSEP; 

151. Solicitar a aquisição de gêneros e materiais, e efetuar o seu controle e 

distribuição; 

152. Conferir e inspecionar comparando com a nota de empenho, o material 

adquirido face às especificações das compras; 

153. Receber e armazenar, devidamente classificado e codificado, o material 

adquirido; 
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154. Atender às requisições de materiais; controlar os estoques de materiais, 

com vistas a prevenir falta e excessos; 

155. Elaborar inventário dos materiais em estoque; 

156. Auxiliar, em articulação com os demais segmentos, a elaboração da 

previsão anual para aquisição de materiais, mobiliários e equipamentos; 

157. Elaborar Relatório Mensal de Almoxarifado -RMA; 

158. Fazer o recebimento provisório dos materiais de consumo e encaminhar 

notas fiscais para serem atestadas pelas áreas responsáveis, se for o caso, 

para posterior recebimento definitivo; 

159. Fazer o recebimento provisório dos bens permanentes em acordo com 

o(a) solicitante e encaminhar notas fiscais para serem recepcionadas pela 

Coordenadoria de Patrimônio, responsável pelo recebimento definitivo; 

160. Arquivar as requisições; 

161. Executar a remessa das notas e arquivamento das cópias; 

162. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua 

unidade e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de 

competência; 

163. Desempenhar outras funções correlatas, definidas pelo Departamento. 

164. Participar de atividades planejadas pelo Campus; 

165. Auxiliar, em articulação com os demais segmentos, a elaboração da 

previsão anual para aquisição de materiais, mobiliários e equipamentos; 

166. Atestar notas fiscais dos bens permanentes recebidos pela área de 

patrimônio, e providenciar o tombamento; 

167. Acompanhar diariamente as rotinas de movimentação patrimonial, 

principalmente através dos indicadores, identificando e solucionando as 

anomalias crônicas; 

168. Cadastrar o material permanente e os equipamentos recebidos; 

169. Elaborar Relatório Mensal de Bens -RMB; 

170. Propor medidas e tomar ações para redução de custos; 

171. Manter registro dos bens móveis e imóveis, controlando a sua 

movimentação e acompanhar junto à Coordenação de Contabilidade e 

Finanças a conciliação dos dados do sistema SIAFI/SPIUNET, em 

conformidade com o sistema de Patrimônio adotado no IFAL; 
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172. Verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e 

equipamentos, adotando as providências para a sua manutenção, substituição 

ou baixa patrimonial; 

173. Coordenar o recebimento, conferência e distribuição, mediante 

requisição, dos materiais permanentes adquiridos; 

174. Coordenar e gerir: 

a. os bens imóveis e as locações autorizadas, mantendo-as sob controle; 

b. o arrolamento dos bens inservíveis, observada a legislação específica; 

c. a incorporação de bens patrimoniáveis doados por terceiros(as) ou 

particulares; 

d. periodicamente o inventário de todos os bens permanentes. 

175. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua 

unidade e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de 

competência; 

176. Desempenhar outras funções correlatas, definidas pelo Departamento. 

177. Participar de atividades planejadas pelo Campus. 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas, bem 

como pelo seu público/usuário(a) atendido(a), com ampla diversidade e procura, tanto 

interna quanto externa, o funcionamento ininterrupto (12h de atendimento) do 

ambiente demonstra-se de interesse público. Destacam-se ainda as seguintes 

justificativas para tal funcionamento ininterrupto: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 
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● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o(a) usuário(a) possa 

resolver seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está 

trabalhando ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

 

 

 Campus Marechal Deodoro 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 
de turnos 

ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem 
interrupção de 

nenhuma 
espécie por, 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção 
é decorrente de 
atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Há suficiência 
de 

servidores(as) 
para garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 

Diretoria de 
Ensino 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 

Departamento de 
Pesquisa e 
Extensão 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 

Diretoria de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
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Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 

Departamento de 
Apoio Acadêmico 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as)(as) que 
não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção 
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7.7 CAMPI - EXPANSÃO 
 

Os campi de Arapiraca, Batalha, Coruripe, Maragogi, Murici, Penedo, Piranhas, 

Santana do Ipanema e São Miguel dos Campos foram criados entre os anos de 2010 

- 2014. Na composição do IFAL, os nove campi tornaram-se parte do processo de 

expansão da rede federal de educação técnica e tecnológica, e, por isso seu 

funcionamento administrativo possui uma estrutura resumida, portanto, diferenciada. 

Todos eles estão administrados por diretores(as) gerais escolhidos(as) ou 

eleitos(as) de acordo com o que determina o art. 13 da Lei nº 11.892/2008. Embora 

os campi estejam em pleno funcionamento, faz-se importante ressaltar que não 

encontrou-se registros acerca do desempenho de atividades de cada ambiente 

organizacional. Sendo assim, os dados abaixo foram produzidos a partir de analogia 

com as informações encontradas no Regimento Interno do IFAL - visto que o art. 15 

da lei supracitada diz que a criação de novos campi levará em conta o modelo de 

Instituto Federal -, ademais de análise das respostas dos(as) servidores(as) em 

pesquisa realizada in loco. 

Desenvolvendo suas ações de forma autônoma, porém coordenada pelo órgão 

gestor central (reitoria), cada campus possui 3 ambientes organizacionais, sendo eles: 

direção geral, departamento acadêmico e departamento de administração. 

  

 

7.5.1. Direção Geral – Campi Expansão 

 

No ambiente organizacional “Direção-Geral” são realizadas as atividades de 

gabinete e de gestão de pessoas: 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, potenciais alunos(as), 

egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores(as); 

● ·Público Interno: alunos(a)s, servidores(as), terceirizados(as), estagiários(as) 

e bolsistas. 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 
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Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

  

1. Acompanhar os processos de progressão, afastamento, licença e 

aposentadoria de servidores(as); 

2. Analisar e calcular valores diversos a descontar/incluir para efetivo pagamento 

ao(à) servidor(a); 

3. Assistir a direção geral no seu relacionamento institucional e administrativo; 

4. Elaborar projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento do ambiente 

organizacional; 

5. Emissão de declarações e relatórios diversas relativas aos assuntos de 

pagamento de pessoal; 

6. Emitir, distribuir, receber e controlar as folhas de frequência dos(as) 

servidores(as); 

7. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe tenham sido atribuídas; 

8. Organizar a agenda da direção geral; 

9. Organizar e manter atualizadas as informações relativas à legislação e a 

jurisprudência referentes a assuntos de pessoal; 

10. Organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e 

administrativa do campus; 

11. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional; 

12. Orientar ao público acerca dos procedimentos administrativos da instituição; 

13. Participar de reuniões e registrar em ata os trabalhos das instâncias 

participativa do campus; 

14. Planejar, dirigir, orientar, organizar, acompanhar, implementar e avaliar todas 

as atividades do campus, zelando pela integração e compatibilização dos 

programas de trabalho, bem como pelo cumprimento das normas vigentes; 

15. Preparar correspondência oficial (ofícios, memorandos, portarias, avisos etc.) 

do campus; 

16. Prestar apoio e assessoria ao campus em assuntos relativos à gestão de 

pessoas; 

17. Prestar esclarecimentos à reitoria e órgãos de controle, quando solicitado; 
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18. Realizar outras atividades afins e correlatas; 

19. Receber documentação oficial submetida à direção geral, preparando-a para 

assinatura e/ou diligenciando os encaminhamentos necessários; 

20. Receber e atender ao público para encaminhamentos e informações gerais; 

21. Receber visitantes (autoridades e representantes de outras instituições, 

imprensa, servidores(as), discentes ou seus(suas) responsáveis, egressos(as), 

etc.); 

22. Receber, protocolar, encaminhar, arquivar, organizar, redistribuir os 

documentos que tramitam pelo ambiente organizacional; 

23. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

24. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados a sua 

área; 

25. Solicitar emissão de diárias e passagens; 

26. Subsidiar a elaboração da proposta orçamentária relativa às ações de gestão 

de pessoas; 

27. Supervisionar os serviços de processamento da folha de pagamento; 

28. Supervisionar os trabalhos da secretaria do gabinete; 

 

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas e como 

estratégia de ampliar o atendimento ao público dessas mesoregiões, bem como 

garantir o suprimento das necessidades imediatas da comunidade acadêmica, os 

campi devem funcionar no mínimo 12 horas ininterruptas, em regime de turnos e de 

forma coordenada. Destacam-se ainda as seguintes justificativas para tal 

funcionamento ininterrupto: 

  

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 
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duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do 

servidor; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o usuário possa resolver 

seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está trabalhando 

ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

  

7.5.2. Departamento Acadêmico – Campi Expansão 

 

No ambiente organizacional “Departamento Acadêmico” são realizadas as 

atividades pedagógicas, de gerenciamento de cursos, apoio acadêmico, pesquisa e 

extensão. 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) alunos(as), 

egressos(as) do IFAL 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as), terceirizados(as), estagiários(as) 

e bolsistas 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 
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Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Debater e definir as vagas, conjuntamente com a PROEN, para os processos 

seletivos de ingresso de estudantes no campus; 

2. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades educacionais e eventos 

culturais, esportivos e sociais; 

3. Acompanhar e articular as atividades dos serviços vinculados ao ambiente 

organizacional; 

4. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nas coordenações 

dos cursos do campus; 

5. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas por servidores(as) e 

discentes, quando necessário; 

6. Analisar documentação de discentes para emissão e registro dos diplomas dos 

cursos; 

7. Apresentar calendário anual de referência para as atividades acadêmicas; 

8. Apresentar relatórios de atividades à reitoria e órgãos de controle, quando 

solicitado; 

9. Organizar e arquivar documentos, respeitando as especificidades de cada 

serviço; 

10. Articular e propor acordos de cooperação mútua entre o campus e outras 

instituições, buscando a melhoria de ensino por meio da troca de experiências; 

11. Coordenar e elaborar, em conjunto com os demais serviços, relatório de gestão 

anual da instituição; 

12. Coordenar e monitorar os processos de ensino relativos à modalidade em todos 

os níveis educacionais; 

13. Desenvolver a política de assistência estudantil do IFAL, no campus, de forma 

planejada e coordenada; 

14. Fomentar e desenvolver ações e políticas de ensino e inclusão no campus, em 

consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

15. Emitir e registrar diplomas dos(as) estudantes; 

16. Estimular a construção de estratégias que articulem ensino, pesquisa e 

extensão; 
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17. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas por instância superior; 

18. Facilitar processos de planejamento e operacionalização, com vistas à 

definição das prioridades educacionais do campus; 

19. Favorecer momentos de avaliação e proposição acerca do pleno 

desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico Institucional e dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, a fim de garantir a qualidade e a eficiência das 

atividades pedagógicas e/ou administrativas; 

20. Fomentar momentos que visem à capacitação dos(as) servidores(as); 

21. Fomentar no corpo discente a importância da organização de entidades 

estudantis; 

22. Fomentar o desenvolvimento de política e ação pedagógica no âmbito do 

campus; 

23. Orientar ao público acerca dos procedimentos administrativos da instituição; 

24. Orientar servidores(as), discentes e demais interessados(as) acerca dos 

assuntos relativos a políticas estudantis; 

25. Otimizar a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

26. Realizar ações, estudos etc. que favoreçam a garantia da qualidade do ensino; 

27. Promover ações que venham a contribuir para o crescimento, o fortalecimento 

e o desenvolvimento acadêmico do corpo discente; 

28. Promover ambientes que busquem o cumprimento dos objetivos, programas e 

regulamentos institucionais; 

29. Propor e elaborar projetos de cursos de ensino, em consonância com as 

diretrizes emanadas do Ministério da Educação - MEC; 

30. Propor e elaborar regulamentos que garantam o pleno desenvolvimento político 

pedagógico do campus; 

31. Propor, coordenar e gerir as políticas de assistência ao(à) estudante no âmbito 

do campus; 

32. Propor, coordenar, monitorar e avaliar projetos, programas e ações voltadas ao 

apoio e ao desenvolvimento do corpo discente; 

33. Propor, elaborar, coordenar, monitorar e avaliar programas, projetos e 

atividades de ensino, pesquisa e de extensão, no âmbito do campus; 

34. Realizar outras atividades que se incluam no âmbito de sua competência. 

35. Receber e atender ao público para informações gerais; 
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36. Receber e elaborar documentos relacionados ao ambiente organizacional; 

37. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

38. Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua 

área; 

39. Solicitar registros e certificações do Campus, em consonância com a legislação 

em vigor; 

40. Solicitar materiais e recursos necessários para o bom funcionamento do 

ambiente organizacional; 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas e como 

estratégia de ampliar o atendimento ao público dessas mesoregiões, bem como 

garantir o suprimento das necessidades imediatas da comunidade acadêmica, os 

campi devem funcionar no mínimo 12 horas ininterruptas, em regime de turnos e de 

forma coordenada. Destacam-se ainda as seguintes justificativas para tal 

funcionamento ininterrupto: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8 horas para 12 horas diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos(as) visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao Diretor no atendimento ao público 

interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação dos 

horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 

● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do(a) 

servidor(a); 
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● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o(a) usuário(a) possa 

resolver seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está 

trabalhando ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

 

 

7.5.3. Departamento de Administração – Campi Expansão 

 

No ambiente organizacional “Departamento de Administração” são realizadas 

as atividades de gerenciamento orçamentário, patrimonial, administrativo, 

suprimentos e de manutenção: 

O público/usuário(a) atendido(a) nesse ambiente é: 

● Público Externo: autoridades, representantes de outras instituições, 

imprensa, pessoas responsáveis por estudantes, futuros(as) 

estudantes, egressos(as) do IFAL, empresas e fornecedores(as) 

● Público Interno: alunos(as), servidores(as), terceirizados(as), 

estagiários(as) e bolsista 

 

O atendimento é realizado in loco, por e-mail, por telefone e via SIPAC. 

Cabe aqui especificar a competência, previsto na Resolução Nº 51/CS/2013 e 

após análise dos formulários respondidos pelos(as) servidores(as) lotados(as) no 

ambiente em questão: 

1. Propor e conduzir as políticas de gestão orçamentária, financeira, 

administrativa, patrimonial e de suprimentos do campus, com vistas à definição 

das prioridades administrativas do campus; 

2. Organizar, coordenar e apresentar anualmente a prestação de contas do 

campus; 

3. Acompanhar, controlar e prestar contas da execução orçamentária e financeira 

dos programas, projetos e convênios firmados pelo IFAL; 
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4. Elaborar, em consonância com o Projeto de Desenvolvimento Institucional, as 

diretrizes para a proposta orçamentária do IFAL em função dos planos, projetos 

e programas governamentais; 

5. Propor e supervisionar políticas e diretrizes voltadas aos princípios da 

administração pública no âmbito da Reitoria e dos campi; 

6. Planejar e coordenar as ações administrativas relacionadas aos serviços gerais 

e apoio operacional, bem como a manutenção e conservação dos bens 

materiais e patrimoniais; 

7. Orientar as atividades de planejamento orçamentário, bem como supervisionar 

as atividades de administração financeira e contábil; 

8. Supervisionar a utilização dos recursos alocados aos campi e Reitoria, bem 

como acompanhar a execução das ações das áreas de administração, 

orçamento e finanças; 

9. Zelar pela aplicação de procedimentos administrativos às necessidades 

institucionais; 

10. Dirigir e coordenar os trabalhos dos(as) integrantes da Pró-Reitoria, para que 

seja obtida solução coerente, adequada e compatível com a legislação em 

vigor, em face aos problemas que se apresentem; 

11. Acompanhar a execução dos trabalhos das áreas subordinadas e apreciar o 

seu desempenho, formulando sugestões para o seu aprimoramento; 

12. Estudar e propor medidas administrativas visando a melhor eficiência dos 

serviços prestados; 

13. Promover a articulação dos processos de trabalhos da Pró-Reitoria com os 

campi; 

14. Orientar os(as) gestores(as) dos campi conforme as políticas e diretrizes 

estabelecidas na forma da legislação; 

15. Articular e promover capacitação interna para os(as) servidores(as) dos campi 

conforme atividades da Pró-Reitoria; 

16. Gerir informações e indicadores de desempenho de sua área de competência. 

17. Representar o IFAL nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

18. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe 

tenham sido atribuídas. 

19. Planejar, dirigir, controlar e avaliar a execução das atividades relacionadas com 

as áreas de orçamento, finanças, contabilidade; 
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20. Coordenar o processo de elaboração da proposta orçamentária anual campus, 

em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de 

Administração; 

21. Dirigir, controlar e avaliar a elaboração e execução de todas as atividades 

relacionadas ao planejamento orçamentário, com a finalidade de garantir que 

a sua execução esteja em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

22. Administrar a execução financeira e orçamentária dos recursos disponíveis 

com transparência e observância dos princípios da Administração Pública; 

23. Prestar informações sobre a execução orçamentária, financeira e contábil, 

inclusive na elaboração do Relatório de Gestão; 

24. Apoiar, acompanhar e controlar as atividades de execução orçamentária, 

financeira e contábil do campus 

25. Orientar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pelas unidades 

organizacionais subordinadas; 

26. Realizar estudos e propor medidas para o aprimoramento dos métodos e 

técnicas de trabalho; 

27. Participar da construção do Calendário Anual de Compras e Contratações do 

IFAL, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de 

Administração; 

28. Dirigir, controlar e avaliar a elaboração e execução de todas as atividades 

relacionadas ao planejamento e logística de Compras e Contratações em 

conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional e a legislação que 

rege o tema; 

29. Prestar informações sobre as compras e contratações, gestão de materiais, 

controle de bens móveis e imóveis, inclusive para a elaboração do Relatório de 

Gestão; 

30. Apoiar, acompanhar e controlar as atividades de compras, licitações, contratos, 

almoxarifado e patrimônio; 

31. Orientar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pelas unidades 

organizacionais subordinadas; 

32. Realizar estudos e propor medidas para o aprimoramento dos métodos e 

técnicas de trabalho; 
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33. Coordenar e acompanhar a execução dos processos licitatórios; 

34. Prestar informações sobre as compras e licitações, inclusive para auxiliar na 

elaboração do Relatório de Gestão; 

35. Apoiar a realização de estudos e propor medidas para o aprimoramento dos 

métodos e técnicas de trabalho; 

36. Auxiliar na elaboração e execução do Calendário Anual de Compras e 

Contratações de todo o Instituto; 

37. Orientar, acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas pelas unidades 

organizacionais subordinadas; 

38. Dar suporte às Comissões de Licitações na realização de suas as atividades; 

39. Auxiliar os(as) usuários(as) a especificar os materiais que deverão ser 

adquiridos e revisar as especificações já elaboradas, enquadrando-as dentro 

das normas legais e visando garantir a qualidade dos produtos adquiridos; 

40. Quantificar o valor de mercado dos processos licitatórios; 

41. Registrar nos sistemas governamentais as compras e contratações efetuadas 

por Inexibilidade e Dispensa de Licitação; 

42. Realizar o devido enquadramento das compras e contratações nas 

modalidades previstas na legislação; 

43. Verificar a situação de habilitação e qualificação das empresas para fins de 

contratação; 

44. Gerenciar e Coordenar as atividades de manutenção, limpeza e conservação 

nos diversos ambientes do Campus; 

45. Manter o registro e controle de materiais, equipamentos e ferramentas 

utilizados em serviços de manutenção; 

46. Coordenar, acompanhar e fiscalizar os serviços de manutenção, limpeza e 

conservação, quando executados por empresas contratadas, bem como 

elaborar relatórios periódicos; 

47. Fornecer as informações da área de sua competência que subsidiem a 

elaboração de planos, programas, projetos e relatórios; 

48. Supervisionar as atividades inerentes de conservação de bens móveis e 

imóveis; 

49. Gerenciar a disposição final dos resíduos gerados pelo campus; 

50. Planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da sua unidade 

e exercer outras que lhe forem conferidas em sua área de competência; 
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51. Acompanhar diariamente as rotinas de movimentação patrimonial, 

principalmente através dos indicadores, identificando e solucionando as 

anomalias crônicas; 

52. Cadastrar o material permanente e os equipamentos recebidos; 

53. Conferir e inspecionar comparando com a nota de empenho, o material 

adquirido face às especificações das compras. 

54. Receber e armazenar, devidamente classificado e codificado, o material 

adquirido;  

55. Desempenhar outras atividades correlatas, definidas pelo Departamento; 

56. Participar de atividades planejadas pelo Campus. 

  

Nesse contexto, partindo das atividades e competências supracitadas e como 

estratégia de ampliar o atendimento ao público dessas mesoregiões, bem como 

garantir o suprimento das necessidades imediatas da comunidade acadêmica, os 

campi devem funcionar no mínimo 12 horas ininterruptas, em regime de turnos e de 

forma coordenada. Destacam-se ainda as seguintes justificativas para tal 

funcionamento ininterrupto: 

● Ampliação do atendimento ao público de 8h para 12h diárias; 

● Maior celeridade processual; 

● Redução de Custos; 

● Satisfação com o atendimento mais eficaz; 

● Melhorar o atendimento ao público externo devido à ampliação dos horários 

para recepção dos(as) visitantes e consequente prestação de informações 

presencialmente e por telefone, considerando que os intervalos das refeições 

(almoço e jantar) ou o turno noturno, muitas vezes, são os horários mais 

duradouros ou os únicos que o público externo, majoritariamente trabalhador, 

pode estar presente na Instituição; 

● Mais qualidade e mais tempo para assistir ao(à) Diretor(a) no atendimento ao 

público interno e externo, sobretudo a comunidade externa, devido à ampliação 

dos horários para prestação de informações presencialmente e por telefone; 

● Melhorar a troca de informações e circulação de processos Continuidade de 

serviços e aumento do ritmo dos processos de trabalho; 

● Melhorar a comunicação institucional; 
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● A realização eficiente desta atividade sem comprometimento da sua execução 

com excelência ou necessidade de desvio corriqueiro do horário regular do(a) 

servidor(a); 

● Melhorar a produção de mais notícias e reportagens de divulgação, a partir de 

entrevistas com servidores(as) e estudantes, uma vez que torna-se mais fácil 

quando da disponibilidade dos horários intermediários ou noturnos para 

agendamento; 

● Melhorar a resposta imediata as dúvidas para que o(a) usuário(a) possa 

resolver seus problemas junto à Instituição nos momentos em que não está 

trabalhando ou estudando; 

● Melhorar a agilidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

● Otimização das demandas, coerência com os princípios do PDI, resolução a 

contento dos processos relacionados ao setor, celeridade e eficiência no fazer 

institucional desses setores, corroborando para o crescimento do IFAL; 

  

  

 Campus Arapiraca 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 
de turnos 

ou escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem 
interrupção de 

nenhuma 
espécie por, 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção é 
decorrente de 

atendimento ao 
público usuário ou 

de trabalho 
noturno? 

Há suficiência 
de 

servidores(as) 
para garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 

servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 
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 Campus Batalha 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 
de turnos 

ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem 
interrupção de 

nenhuma 
espécie por, 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção é 
decorrente de 

atendimento ao 
público usuário ou 

de trabalho 
noturno? 

Há suficiência de 
servidores(as) 
para garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, no momento em que 
houver número suficiente 
de servidores(as) 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 

servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

 
 
 

 Campus Coruripe 

Ambiente Exige 
atividades 

contínuas em 
regime de 
turnos ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem 
interrupção de 

nenhuma 
espécie por, 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem 
interrupção é 
decorrente de 

atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Há suficiência de 
servidores(as) 
para garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não são 
detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 

servidores(as) que não são 
detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Departamento de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não são 
detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

 
 

 

 Campus Maragogi 
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Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 
de turnos 

ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem interrupção 
de nenhuma 
espécie por, 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção 
é decorrente de 
atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Há suficiência de 
servidores(as) para 

garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 

servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

 
 

 

 Campus Murici 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 
de turnos 

ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem interrupção 
de nenhuma 
espécie por, 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção 
é decorrente de 
atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Há suficiência de 
servidores(as) 
para garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) servidores(as) 
que não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) servidores(as) 

que não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) servidores(as) 
que não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

 
 

 

 Campus Piranhas 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 
de turnos 

Exige 
funcionamento 

sem interrupção 
de nenhuma 
espécie por, 

A exigência de 
funcionamento 

sem 
interrupção é 
decorrente de 

Há suficiência de 
servidores(as) para 

garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 
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ou 
escalas? 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não são 
detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 

servidores(as) que não são 
detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

Departamento de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não são 
detentores de Funções 
Gratificadas ou Cargos de 
Direção. 

 
 

 

 Campus Rio Largo 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 

de turnos ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem 
interrupção de 

nenhuma 
espécie por, 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção 
é decorrente de 
atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Há suficiência de 
servidores(as) para 

garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) servidores(as) 
que não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) servidores(as) 

que não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento 
de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) servidores(as) 
que não são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

 
 

 

 Campus Santana do Ipanema 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 
de turnos 

ou 
escalas? 

Exige 
funcionament

o sem 
interrupção de 

nenhuma 
espécie por, 
pelo menos, 

12 (doze) 

A exigência de 
funcionamento 

sem 
interrupção é 
decorrente de 

atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

Há suficiência de 
servidores(as) para 

garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 
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horas 
consecutivas? 

noturno? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 

servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

 
 

 

 Campus São Miguel dos Campos 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 
de turnos 

ou 
escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem interrupção 
de nenhuma 
espécie por, 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção 
é decorrente de 
atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Há suficiência de 
servidores(as) para 

garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 

Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 

servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

Departamento de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas ou 
Cargos de Direção. 

  

 

 Campus Viçosa 

Ambiente Exige 
atividades 
contínuas 
em regime 
de turnos 

ou escalas? 

Exige 
funcionamento 

sem 
interrupção de 

nenhuma 
espécie por, 

pelo menos, 12 
(doze) horas 

consecutivas? 

A exigência de 
funcionamento 

sem interrupção é 
decorrente de 

atendimento ao 
público usuário 
ou de trabalho 

noturno? 

Há suficiência de 
servidores(as) para 

garantir o 
funcionamento 
ininterrupto? 

Apto à Flexibilização? 
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Diretoria Geral Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas 
ou Cargos de Direção. 

Departamento 

Acadêmico 
Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 

servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas 
ou Cargos de Direção. 

Departamento de 
Administração 

Sim Sim Sim Sim Sim, aos (às) 
servidores(as) que não 
são detentores de 
Funções Gratificadas 
ou Cargos de Direção. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 A JORNADA DE TRABALHO E A QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS  
 

Nos estudos que a CIS realizou, foi possível perceber que o debate sobre a 

flexibilização da jornada de trabalho tem imbricação direta com a qualidade dos 

serviços prestados. Discutir a flexibilização compreende pensar no desenvolvimento 

de condições mais favoráveis de trabalho que tornem o(a) profissional mais 
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produtivo(a) para a instituição e, consequentemente, permitam a oferta de um serviço 

mais qualificado. 

  Com o objetivo de obter subsídios, referenciados na realidade do IFAL, para o 

debate em questão, a CIS aplicou uma enquete sobre as condições de trabalho e 

qualidade de vida dos(as) TAEs da instituição. A pesquisa ficou disponível durante 

uma semana no site do IFAL e foi respondida por 271 técnicos(as)-administrativos(as), 

o que permitiu abranger aproximadamente 42% de todo o corpo técnico do IFAL, 

dispostos de acordo com a tabela a seguir: 

 

Quantitativo por campus de TAEs que responderam a enquete 
  

 A enquete procurou forcar em aspectos da rotina de trabalho dos(as) 

servidores(as) que envolveram desde questões relacionadas à motivação, 

produtividade nas atividades, questões relativas à saúde e vida pessoal, bem como 

às expectativas em relação ao futuro no IFAL. Buscou-se compreender, com base nos 

aspectos apontados, as diferenças entre os(as) técnicos(as) que estão trabalhando 

na jornada de 8 horas e na de 6 horas diárias, a fim de demonstrar os impactos que a 

duração da jornada de trabalho exerce nos serviços prestados e na vida do(a) 

trabalhador(a). 

Um dos primeiros pontos abordados pela enquete tratou sobre o nível de 

cansaço sentido pelo(a) servidor(a) ao final da sua jornada de trabalho. Compreende-
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se que este aspecto é fundamental para a avaliação da qualidade dos serviços 

ofertados, pois a fadiga física e psíquica, além de diminuir a produtividade do(a) 

trabalhador(a), gera insegurança no desempenho de sua função. 

  No gráfico abaixo temos a relação entre as jornadas de trabalho e o grau de 

cansaço dos(as) servidores(as) ao término de cada dia: 

  

 

Cansaço ao final da jornada de trabalho 

  

Ao comparar os(as) trabalhadores(as) que atualmente fazem a jornada de 8 

horas com os que atuam dentro da jornada de 6 horas foi possível perceber que os(as) 

servidores(as) que realizam a jornada maior, ainda que tenham o tempo reservado ao 

almoço e descanso, atingem um nível de cansaço bem superior aos que trabalham 

em jornada flexibilizada. Este resultado é reforçado com os dados a seguir, que se 

relacionam à classificação do rendimento dos(as) servidores(as) nos diversos 

momentos de sua jornada de trabalho. 
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Rendimento ao longo do dia do(a) servidor(a) que trabalha 8 horas 

 

Rendimento ao longo do dia do(a) servidor(a) que trabalha 6 horas 

 

Confrontando as duas tabelas de rendimento, percebeu-se que a maioria 

dos(as) servidores(as) que atuam 8 horas por dia, iniciam sua jornada com um 

aproveitamento que oscila entre “muito bom” e “bom”, e continua mantendo este nível 

nas duas horas seguintes. Já nas duas horas do segundo turno ocorre uma queda 

desse rendimento que passa a ser em sua maior parte caracterizado como “regular”. 

E nas duas últimas horas seu desempenho cai novamente, agora variando entre 

“muito fraco”, “fraco” e “regular”. Enquanto isso, os(as) que trabalham em horário 

flexibilizado iniciam suas primeiras 2 horas de serviço alternando principalmente entre 

um rendimento “muito bom” e “bom”, permanecendo assim nas duas horas seguintes, 

e finalizando seu turno com um nível “bom” de desempenho. 

Outro dado que corrobora com este entendimento é o que foi obtido através do 

questionamento sobre a frequência em que o(a) servidor(a) leva trabalho para finalizar 

em casa: 
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Frequência em que o(a) servidor(a) leva trabalho pra finalizar em casa 

  

Apesar de passarem mais tempo na instituição os(as) servidores(as) que 

trabalham 8 horas têm o hábito maior de levar trabalho para casa em comparação aos 

que trabalham em regime diferenciado. Isso nos leva a supor que o(a) servidor(a) que 

perfaz as 8 horas de trabalho diárias tem mais dificuldade em concluir um trabalho 

iniciado do que aquele(a) que faz as 6 horas. Entre outros fatores, pode-se atribuir isto 

ao fato de o serviço em regime de escala ser desenvolvido sem a paralisação do 

intervalo intrajornada, para repouso e alimentação, que em certo modo faz com que 

o(a) servidor(a) desacelere seu ritmo. 

A flexibilização da jornada de trabalho traz significativas vantagens no tocante 

à saúde do(a) servidor(a). A flexibilização permite a diminuição do desgaste referente 

ao trabalho, evitando o desenvolvimento de doenças laborais, e consequentemente, 

a paralisação dos serviços em razão destas. 

Um dado crítico indicado pela enquete revelou que 52,4% dos(as) 

servidores(as) tem muitas preocupações com dores e desconfortos no trabalho, como 

pode-se ver a seguir: 
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Preocupações com dores e desconfortos no trabalho 

  

Como foi mencionado, os aspectos abordados na enquete foram definidos com 

o objetivo de verificar se há diferença de resposta entre o perfil do(a) trabalhador(a) 

que atua 8 horas e o que atua 6 horas. A partir da identificação da variável acima se 

buscou conhecer quais as dificuldades ou não que o(a) servidor(a) encontra para 

comparecer a consultas médicas e exames. Chegou-se a seguinte situação: 

 Dificuldades em 

comparecer em consultas médicas e exames 

  

Analisando o quadro acima, verifica-se que 45,65% dos(as) servidores(as) que 

trabalham 8 horas “quase sempre” ou “sempre” encontram dificuldades para se 

ausentar do trabalho para o cuidado com a saúde, enquanto que apenas 16,76% dos 

que atuam em regime de escala responderam desta forma. 

A jornada de trabalho de 8 horas diminui consideravelmente o tempo do(a) 

servidor(a) para outras atividades, que são de vital importância para que ele(a) esteja 
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em condições adequadas para prestar o atendimento ao público de forma qualificada. 

A seguir, baseando-se nos níveis de satisfação, veremos como os(as) servidores(as) 

de ambas as jornadas avaliam o tempo que possuem para o repouso: 

  

Satisfação quanto ao tempo de repouso 
  

 Percebe-se que os maiores índices de satisfação foram obtidos com relação 

aos(às) trabalhadores(as) dos turnos ininterruptos. Enquanto isso, entre os(as) 

demais trabalhadores(as) não houve nenhuma resposta atribuindo “muita satisfação” 

com o período de descanso necessário. Porém, 68,48% destes(as) declararam estar 

“insatisfeito(a)” ou “muito insatisfeito(a)” com esse tempo. O mesmo também pode ser 

identificado no que se refere ao período do(a) servidor(a) para a prática de atividades 

de lazer, como indicamos a seguir: 
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 Nível de satisfação com o tempo que possui para atividades de lazer 
 

A tendência se repete quando os(as) servidores(as) são questionados(as) 

quanto ao tempo para a práticas desportivas, como podemos ver abaixo:  

 

 
Frequência em que o(a) servidor(a) encontra tempo para a prática de esporte 

  

A dificuldade em administrar o trabalho e o tempo livre faz com que outros 

aspectos da vida do(a) trabalhador(a) sejam afetados, como por exemplo, as relações 

familiares. As informações colhidas mostram que a maior parte dos(as) servidores(as) 

que apresentam algum tipo de dificuldade na família decorrente do trabalho estão 

inseridos na jornada de 8 horas. 

 

Servidores(as) que sofrem algum tipo de dificuldade na família por causa do trabalho 
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 O conjunto desses fatores interfere decisivamente na qualidade de vida dos(as) 

servidores(as). Detectou-se grande variabilidade na percepção dos(as) TAEs que 

fazem 6 horas e 8 horas em relação a essa questão, conforme atesta o quadro a 

seguir: 

  

Avaliação da qualidade de vida 

 

Se entre os(as) trabalhadores(as) da jornada de 8 horas a percepção de sua 

qualidade de vida varia entre “média” e “muito ruim”, no sentido oposto, entre os(as) 

que fazem a jornada de 6 horas a maior parte das avaliações oscilam entre “média” e 

“muito boa”.  

A comissão também realizou um levantamento junto à comunidade de TAEs, 

com o objetivo de conhecer seu interesse de permanência na instituição. Para tanto 

foram feitas as seguintes questões: Com que frequência você pensa em mudar de 

emprego? Você tem intenção de sair do IFAL? A implantação permanente da jornada 

em escalas, com turnos únicos de 6 horas diárias afetaria sua decisão de deixar o 

IFAL? As respostas dos(as) servidores(as) revelaram que 74% dos(as) participantes 

já pensaram em mudar do atual emprego, seja através de redistribuição, outros 

concursos ou inserção no mercado privado, conforme está demonstrado abaixo: 
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Intenção em sair do IFAL 

 

 Estes são dados importantes, visto que, um dos grandes problemas 

enfrentados pelo serviço público é a alta rotatividade dos(as) servidores(as). O custo 

com capacitações e o tempo gasto para integrar os(as) novos(as) profissionais na 

rotina da instituição, impacta fortemente na eficácia das atividades desenvolvidas. Ao 

longo do seu exercício profissional, o(a) servidor(a) torna-se cada vez mais uma peça 

estratégica da instituição, uma vez que acumula seu patrimônio intelectual e 

desenvolve habilidades que o permite atuar com a maior presteza possível. Assim 

sendo, a manutenção do(as) servidor(as) no corpo administrativo da Instituição 

configura-se numa ação estratégica para a garantia da qualidade dos serviços 

prestados e para assegurar a economicidade com os gastos públicos decorrentes de 

capacitações. 

A enquete também questionou se o desligamento do(a) servidor(a) poderia ser 

evitado no caso de implementação da jornada flexibilizada. O resultado evidenciou 

que 41% dos(as) servidores(as) pensariam duas vezes para tomar a decisão e 17% 

desistiriam da saída. 
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Impacto da implantação da jornada flexibilizada na decisão de deixar o IFAL 

 

  

  Com base na pesquisa, pode-se afirmar que a flexibilização da jornada de 

trabalho trará retornos positivos no que se refere a uma maior qualidade de vida 

dos(as) servidores(as), que terá por consequência uma maior qualidade dos serviços 

prestados. O gestor máximo deve levar em consideração que com a diminuição da 

carga horária para 6 horas, a condição de vida dos(as) servidores(as) será elevada, a 

medida que haverá mais tempo para a vida familiar, o cuidado com a saúde e, 

principalmente, permitirá ao(à) servidor(a) tempo livre para estudos e aperfeiçoamento 

profissional, elementos estes fundamentais em uma instituição científica e de ensino, 

efeitos esses que possibilitam de forma direta uma maior qualidade na prestação dos 

serviços para seus(suas) usuários(as). A flexibilização, portanto, possibilita à 

instituição possuir sempre um corpo de profissionais qualificados e atualizados de 

forma a atender às demandas de seu público-alvo. 

Assim, o estabelecimento da jornada de trabalho flexibilizada mantém o 

alcance do interesse público, a função social do IFAL e valoriza o trabalho humano, 

na perspectiva da administração pública atual. Nos ambientes que funcionam com 

jornada de trabalho de 8 horas, a flexibilização, se implementada, expande o 

atendimento ao público para 12 horas ininterruptas, o que significa um aumento de 

50% na prestação de serviços, ampliando a oferta de serviços de forma a beneficiar 

aqueles(as) que necessitam de atendimento fora do horário comercial. Desse modo, 
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a implantação da jornada flexibilizada de 30 horas para os técnicos(as)-

administrativos(as) do IFAL, além de melhorar a qualidade na prestação dos serviços, 

contribui para a efetivação dos princípios administrativos da continuidade do serviço 

público e da eficiência. Nessas condições, o(a) trabalhador(a) desenvolve suas 

atividades sem que haja prejuízo na sua saúde, ou que haja interferência na sua 

produtividade e no seu convívio social, garantindo a melhoria dos serviços prestados 

às comunidades externas e internas. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse estudo foi necessário para fundamentar a necessidade da implantação 

da jornada flexibilizada dos(as) técnicos(as) administrativos(as) do Instituto. Ligando-

o às legislações existentes e aos estudos relacionados com essa jornada de trabalho, 

com fundamentações teóricas e jurídicas. 

Diante das argumentações feitas e dos fatos aqui tratados, podemos concluir 

que o IFAL precisa funcionar ininterruptamente em jornadas diárias de no mínimo 12 

horas, tendo em mente que o público usuário necessita da prestação dos serviços 

oferecidos.  

A oferta do serviço de forma ininterrupta tem como consequência maior 

eficiência em sua prestação, tornando possível a conclusão dos serviços que 

necessitam de prazo, em menor espaço de tempo, tendo dessa forma maior 

celeridade. 

Na seara jurídica não foi encontrada contradição sobre a possibilidade de 

flexibilização da carga horária. Na administrativa, muito ainda se discute sobre o 

assunto e várias interpretações são feitas sem considerar as decisões jurídicas 

existentes. Deve-se ter cautela na análise do tema e não pode ser aceito o argumento 

de que com a flexibilização da jornada o(a) servidor(a) trabalhará menos. O 

atendimento ininterrupto trará muitos benefícios para sociedade, e na análise desse 

estudo devem ser levados em consideração os princípios da administração pública, 

que dentre eles podemos confirmar: uma maior eficiência na prestação do serviço; 

maior celeridade; tornando possível alcançar o interesse público. 

O Decreto nº 1.590/95 deixa claro que quando “os serviços exigirem 

atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a 

doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período 

noturno” a jornada de trabalho pode ser flexibilizada. No entendimento desse 

normativo, tem-se a interpretação de que esse tipo de jornada é uma exceção. No 

presente estudo foi constatado esse entendimento, pois a possibilidade da concessão 

do direito às 30 horas está limitada a 26% dos(as) servidores(as) do IFAL, isto porque 

74% dos(as) servidores(as) estão incluídos na regra das 40 horas de jornada de 

trabalho, seja porque são TAEs com Função Gratificada ou Cargo de Direção e 

Docentes com carga horária própria regulada por lei específica.  
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A adoção da flexibilização da jornada de trabalho no IFAL deverá ser 

implantada em nível institucional de forma a abranger os ambientes organizacionais 

da reitoria e dos campi, tendo em vista os princípios da eficiência e eficácia 

administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que consigam atender 

aos requisitos existentes no referido Decreto nº 1.590/95. A implementação deve ser 

autorizada por meio de portaria, cuja proposta encontra-se em anexo, e deve atender 

aos critérios indicados no decreto supracitado, que determina a afixação, nas 

dependências da instituição, em local visível e de grande circulação de usuários(as) 

dos serviços, de quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos(as) 

servidores(as) que trabalharem neste regime, constando dias e horários dos seus 

expedientes. 

Diante do que foi exposto, tem-se o entendimento de que ao Magnifico Reitor, 

em face da autonomia administrativa que dispõem os institutos federais, compete 

exercer o poder que resulta do Decreto nº 1.590/95, tendo por fato que as atividades 

desenvolvidas pelo IFAL são contínuas, necessitando, portanto, que funcione por 

período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, deve ser instituída a jornada 

flexibilizada de trabalho, de 6 horas diárias e 30 horas semanais para os ambientes 

que atendam aos requisitos constantes nos materiais utilizados neste estudo. 

Por fim, com o intuito de contribuir com o ato discricionário do Magnífico Reitor 

referente à implementação da flexibilização da jornada de trabalho dos(as) 

servidores(as) técnicos(as) administrativos(as) do IFAL, a comissão que ora conduz 

este estudo recomenda: 

 

1. Adotar as diretrizes definidas neste estudo quando da aplicação da 

flexibilização da jornada de trabalho de seus(suas) servidores(as); 

2. Analisar minuta de portaria elaborada pela CIS como forma de apressurar os 

encaminhamentos necessários ao Reitor; 

3. Conceder autonomia à Comissão Interna de Supervisão do PCCTAE 

(CIS/PCCTAE), a fim de que a mesma analise e acompanhe o processo de 

flexibilização da jornada de trabalho nos campi e na Reitoria, para preservar a 

legalidade do ato; 

4. Emitir portaria definindo o horário de atendimento ao público da Reitoria e, 

solicitar o mesmo aos Diretores dos campi deste instituto; 
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5. Elaborar Portaria para que cada ambiente organizacional possa solicitar a 

flexibilização da jornada de trabalho dos(as) servidores(as) envolvidos(as) 

nele; 

6. Receber, analisar e encaminhar documentos enviados pela CIS relacionados 

ao requerimento de flexibilização de jornada de trabalho dos ambientes 

organizacionais solicitantes; 

7. Divulgar no portal do IFAL os horários de expediente dos ambientes 

organizacionais, além de afixar tais informações em local visível e de grande 

circulação do público atendido; 

8. Fomentar a elaboração do regimento interno para todos os campi do IFAL, 

conforme solicitado no Art.125 da Resolução Nº 51/CS de 09 de Dezembro de 

2013; 

9. Solicitar à DGP e à CIS a elaboração de um manual de atendimento ao público 

do IFAL a fim de facilitar o atendimento padrão em todos os ambientes 

organizacionais; 

10. Atualizar as atribuições e serviços oferecidos pela Reitoria e pelos campi nos 

documentos institucionais, utilizando, como parâmetro o estudo realizado pela 

CIS; 

11. Realizar uma mobilização e sensibilização sistemáticas junto aos(às) 

servidores(as) do IFAL para esclarecimento em relação aos compromissos que 

devem ser assumidos coletivamente para, a partir da implantação da 

flexibilização, garantir a manutenção desse direito. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Instituto Federal de Alagoas - IFAL 
Reitoria 

 

ANEXO I - MINUTA DE PORTARIA PARA FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE 
TRABALHO DE SERVIDORES(AS) TÉCNICO(A)-ADMINISTRATIVOS(AS) EM 

EDUCAÇÃO DO IFAL 

 

PORTARIA Nº XX/2016-Reitoria/IFAL Maceió (AL), xx de xx de 2016 

 
 

Autoriza a flexibilização de jornada de trabalho dos(as) 
servidores(as) técnico(a)-administrativos(as) em educação 
do IFAL do Instituto Federal de Alagoas e dá outras 
providências. 
 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 

CONSIDERANDO 

a autonomia administrativa de que goza o IFAL em razão de sua personalidade 
jurídica prevista na Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008; 
 

CONSIDERANDO 

o disposto no art. 19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico Único dos(as) servidores(as) públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações federais e define os limites mínimo e máximo de seis e 
oito horas diárias de trabalho, respectivamente, ressalvadas as jornadas de trabalho 
estabelecidas em legislações específicas; 
 

CONSIDERANDO 

o disposto no Decreto n° 4.836, de 9 de setembro de 2003, que alterou a 
redação do art. 3° do Decreto n° 1.590, de 10 de agosto de 1995, que dispõe sobre a 
jornada de trabalho dos(as) servidores(as) da Administração Pública Federal direta, 
das autarquias e das fundações públicas federais; 
 

CONSIDERANDO 

o disposto na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que traz os conceitos de 
público e ambiente organizacional no âmbito do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação; 
 

CONSIDERANDO 

 os princípios e as finalidades do Instituto Federal de Alagoas, dentre eles, 
promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional 
e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 
recursos de gestão; 
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CONSIDERANDO 

 a natureza das atividades do Instituto Federal de Alagoas, cujo objetivo é 
garantir a qualidade dos serviços prestados ao seu público/usuário(a) – qual seja: 
externo e interno (estudantes, servidores(as) docentes e técnico(a)-
administrativos(as) em educação) – para contribuir com o desenvolvimento cultural, 
artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do país; 

 

CONSIDERANDO 

 o regime didático-científico do Instituto Federal de Alagoas, que demanda 
integração entre as áreas acadêmicas e administrativas, com gestão moderna e 
eficiente, condizente com as especificidades da Instituição; 
 

CONSIDERANDO 

 o parecer do Ministério da Educação emitido em Ofício nº 
2619/2008/CGSUP/DDR/SETEC/MEC, de 13 de agosto de 2008, que afirma ser da 
competência do(a) dirigente máximo(a) de órgão ou entidade a implementação de 
flexibilização da jornada de trabalho dos(as) técnico(a)-administrativos(as) em 
educação, independente de autorização ministerial; 
 

CONSIDERANDO 

 que o Instituto Federal de Alagoas, por sua natureza, desenvolve suas 
atividades, ininterruptamente, nos turnos matutino, vespertino e noturno; 
 

CONSIDERANDO 

 que todas as atividades de apoio administrativo são essenciais à execução das 
atividades educacionais ofertadas pelo Instituto Federal de Alagoas, dando-lhes o 
suporte necessário para que ocorram com a eficiência exigida constitucionalmente, 
de forma a melhor atender ao público/usuário(a); 
 

R E S O L V E: 
I – CONCEDER, inicialmente, 60 dias para que os(as) servidores(as) 

técnico(a) -administrativos(as) em educação do IFAL possam regularizar a situação 
de flexibilização da jornada de trabalho, requerendo através de formulário próprio em 
anexo nesta portaria. 

II – INFORMAR que durante o prazo de 60 dias não haverá alteração na 
jornada de trabalho atual dos(as) servidores(as) técnico(a)-administrativos(as) em 
educação do IFAL, salvo no caso de emissão de portaria antes desse prazo. 

III – INFORMAR que extrapolado o prazo de 60 dias os(as) 
servidores(as) técnico(a)-administrativos(as) em educação do IFAL que não 
solicitaram flexibilização da jornada de trabalho irão cumprir 40h semanais e 8h 
diárias, até que haja concessão por meio de portaria. 

 

Sérgio Teixeira Costa 

Reitor - IFAL  
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ANEXO II - MODELO DE REQUERIMENTO 

 

Nós, servidores(as) do IFAL, solicitamos análise e parecer acerca da 
flexibilização da jornada de trabalho do ambiente organizacional. Não obstante, 
registramos o nosso compromisso em cumprir com o que consta no Decreto n° 1.590 
de 10 de agosto de 1995 e normativas correlatas do IFAL. 
  

CAMPUS  
 

 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

SERVIDORES(AS) COM FG, FUC OU CD 
Insira o nome dos(as) servidores(as) que ocupam alguma FG, FUC ou CD 

Servidor (a) 
 

Função 
ocupada 

 

Horário 
proposto 

 

Assinatura do(a) 
servidor(a) 

 

    

    

    

SERVIDORES(AS) DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 
Insira o nome dos(as) servidores(as) sem FG, FUC e CD que compõem o ambiente organizacional  

Servidor (a) 
 

Cargo que 
ocupa 

 

Horário 
proposto 

 

Assinatura do(a) 
servidor(a) 

 

    

    

    

    

    

 

______________________/AL, ___ de _________________de 2016. 
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