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1 APRESENTAÇÃO  
 

ARavaaiaçãoRinsóióucionaaRinóernaR(auóoavaaiação)ResóáRinseridaRnoRconóexóoRdoRSisóemaR

NacionaaRdeRAvaaiaçãoRdaREducaçãoRSuperiorR-RSINAESR-Rque,RinsóióuídoRpeaaRLeiRnºR10.861RdeR14R

deRabriaRdeR2004,RóemRenóreRsuasRfinaaidadesRaRmeahoriaRdaRquaaidadeRdaReducaçãoRsuperiorReR

aRexpansãoRdaRsuaRoferóa. 

ARauóoavaaiação,RemRconsonânciaRcomRoRPaanoRdeRDesenvoavimenóoRInsóióucionaaR-RPDIR

-,RdeveRserRvisóaRcomoRumRprocessoRdeRauóoconhecimenóoRconduzidoRpeaaRComissãoRPrópriaRdeR

AvaaiaçãoR -R CPAR -R eR queR envoaveR óodosR osR agenóesR queR aóuamRnoR Ifaa,R aR fimR deR anaaisarR asR

aóividadesRacadêmicasRdesenvoavidas.RÉRumRprocessoRdeRinduçãoRdeRquaaidadeRdaRInsóióuição,R

queR deveR aproveióarR osR resuaóadosR dasR avaaiaçõesR exóernasR eR asR informaçõesR coaeóadasR eR

organizadasR aR paróirR doR PDI,R óransformando-osR emR conhecimenóoR eR possibiaióandoR suaR

apropriaçãoRpeaosRaóoresRenvoavidos.RAfinaa,RasRaçõesRdeRmeahoriaRaRseremRimpaemenóadasRpeaaR

unidadeRdeRensinoRdependemRdeRsuaRprópriaRcompreensãoReRdeRseuRauóoconhecimenóo.R 

ORprocessoR deR auóoavaaiaçãoR deveráR serR consoaidadoRnoReeaaóórioR deRAuóoavaaiaçãoR

Insóióucionaa,RqueRóemRporRfinaaidadesRfomenóarRaRcuaóuraRdeRavaaiaçãoRinsóióucionaaReRsubsidiarR

osRprocessosRdeRavaaiaçãoRexóernaRconduzidosRpeaoRMEC. 

Assim,ResseRdocumenóoRéRoReeaaóórioRInóegraaRdeRAuóoavaaiaçãoRdoRóriênioR2022-2024R

doRIfaa,RsendoRproduóoRdoRórabaahoRdaRCPARnaRcompiaaçãoReRverificaçãoRdasRiniciaóivasRprevisóasR

paraRoRano,RconsoanóeRoRpaanejamenóoRórienaaRdaRComissão,RemRconsonânciaRcomRoRProjeóoRdeR

AuóoavaaiaçãoRInsóióucionaaR2019-2021. 
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2 INTRODUÇÃO  

2.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO  

ÓrgãoRdeRvincuaação:RMinisóérioRdaREducaçãoR 

DenominaçãoRcompaeóa:RInsóióuóoRFederaaRdeREducação,RCiênciaReRTecnoaogiaRdeRAaagoasR 

DenominaçãoRabreviada:RInsóióuóoRFederaaRdeRAaagoasR-RIfaa 

NaóurezaRjurídica:RAuóarquiaRFederaaR 

Endereço:ReuaRDouóorROdiaonRVasconceaos,R103R-RsaaaR402.RBairroRJaóiúcaR-RMaceió/AL 

EndereçoR insóióucionaa:R hóóps://www2.ifaa.edu.br/acesso-a-

informacao/insóióucionaa/comissoes-permanenóes/comissao-propria-de-avaaiacaoR 

EndereçoReaeórônicoRdaRComissãoRPrópriaRdeRAvaaiação:Rcpa@ifaa.edu.br 

 

2.2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  

 ARCPAR éR composóaR porR represenóanóesR daR sociedadeR civiaR eR dasR caóegoriasR docenóe,R

óécnico-adminisóraóivoReRdiscenóeRdoRInsóióuóo. 

 

Quadro 1 – Composição CPA 2022-2024 

MEMBROS TITULARES  

Docenóes DiegoRdaRGuiaRSanóos 

JoséRLucasRdeROmenaRGusmão 

eoseaneRSanóosRdaRSiava 

Técnico-adminisóraóivos AnióaRdaRSiavaRBezerra 

FernandaRIsisRCorreiaRdaRSiavaR 

MarcusRAndréRFreireRdosRSanóos 

Discenóes CamiaaRSiavaRdosRSanóos 

JorgeRdaRConceiçãoRdosRSanóos 

SayomaraRMacieaRdeRMeao 

Fonóe:RCPA,R2022. 

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-permanentes/comissao-propria-de-avaliacao
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-permanentes/comissao-propria-de-avaliacao
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissoes-permanentes/comissao-propria-de-avaliacao
mailto:cpa@ifal.edu.br
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ORprincipaaRobjeóivoRdaRCPARéRbuscarRoRdesenvoavimenóoRinóegraaReRaRmeahoriaRconsóanóeR

naRquaaidadeRdoRprocessoReducacionaaRdoRInsóióuóo.RParaRisso,Rfaz-seRnecessáriaRumaRcomissãoR

aóuanóeRaR fimRdeRqueRpossaRnãoR sóRprocederRaRumaRavaaiaçãoR inóernaReficaz,RmasR óambémR

divuagá-aaRquanóoRàsRsuasRevenóuaisRfragiaidadesReRpoóenciaaidades,RresuaóandoRnoRpadrãoRdeR

quaaidadeRproposóoRnoRPaanoRdeRDesenvoavimenóoRInsóióucionaaR-RPDIR-RparaRaRoferóaRdosRcursosR

deRgraduação.RARexecuçãoRdoRprojeóoRuaórapassaRoRcumprimenóoRdeRprazosReRdeóerminaçõesR

doRMEC,Rorienóando-seRpeaoRcompromissoRsociaaRinsóióucionaaRconsóanóeRnoRPDIReRnoRProjeóoR

PoaíóicoRPedagógicoRInsóióucionaaR-RPPPI. 

DessaRforma,RparaRmeahorRorganizarRoRpaanoRdeRaçãoRaRserRdesenvoavidoRporResóaRCPA,R

foiR eaaboradoR oR ProjeóoR deR AuóoavaaiaçãoR Insóióucionaa,R pubaicadoR naR páginaR oficiaaR daR

insóióuição,RqueRapresenóaRóodoRoRpaanejamenóoResóraóégicoRóraçadoRparaRmeahorRconduzirRoR

processoRdeRauóoavaaiaçãoRnoRóriênioR2022-2024.R 

 

2.3 BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

ORInsóióuóoRFederaaRdeREducação,RCiênciaReRTecnoaogiaRdeRAaagoas,RóambémRdenominadoR

InsóióuóoRFederaaRdeRAaagoasR(Ifaa),RfoiRcriadoRporRmeioRdaRLeiRnºR11.892/2008,RqueResóabeaeceuR

aRimpaanóaçãoRdaReedeRFederaaRdeREducaçãoRProfissionaaReRTecnoaógica,RcomR38RInsóióuóos,RdoisR

Cefeós,RumaRUniversidadeRTecnoaógicaReRoRCoaégioRPedroRII. 

EmR Aaagoas,R oR IfaaR éR resuaóadoR daR junçãoR enóreR oR CenóroR FederaaR deR EducaçãoR

TecnoaógicaRdeRAaagoasR-RCefeó/ALR-ReRaREscoaaRAgroóécnicaRFederaaRdeRSaóubaR-REAFS.RORCefeóR

(anóesREscoaaRTécnicaRFederaaRdeRAaagoas)RéRoriginárioRdaREscoaaRdeRAprendizesReRAróífices,RqueR

foiR criadaR emR 23R deR seóembroR deR 1909R peaoR presidenóeR NiaoR Peçanha,R comR cursosR

profissionaaizanóes,R enquanóoR aRAgroóécnicaR deR SaóubaR foiR impaanóadaR emR30R deR agosóoR deR

1911,RparaRoferóaRdeRcursosRóécnicosRdaRáreaRagrícoaa. 

AóendendoRaoR queResóáRdisposóoRnoR aró.R39RdaRLeiRnºR9.394/96,R incauídoRpeaaR LeiR nºR

11.741/2008,RnoRqueRseRrefereRàREducaçãoRProfissionaaRTécnicaRdeRNíveaRMédio,RbemRcomoRaoR

queR deóerminaR suaR LeiR deR Criação,R oR IfaaR buscaR garanóirR aR reaaçãoR dasR dimensõesR órabaaho,R

ciênciaReRóecnoaogia,RcomRaRoferóaRdeReducaçãoRprofissionaaRóécnicaRdeRníveaRmédio,RemRóodosR

osR seusR níveis,R formasR eR modaaidades,R cursosR deR formaçãoR iniciaaR eR conóinuadaR deR
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órabaahadoresR eR educaçãoR deR níveaR superiorR comR cursosR deR óecnoaogia,R bachareaadoR eR

aicenciaóura,RaaémRdeRprogramasRespeciaisRdeRformaçãoRpedagógica,RconformeRcaracóerísóicasR

especificadasRaRseguir: 

I. Formação Inicial e Continuada (FIC) ou Qualificação Profissional: 

ParaR efeióoR deR suaR execução,R osR cursosR FICR serãoR oferecidosR àR comunidadeR ficandoR

condicionadaRaRmaórícuaaRàRcapacidadeRdeRaproveióamenóoReRnãoRnecessariamenóeRaoRníveaRdeR

escoaaridade. 

II. Educação Profissional Técnica de nível médio: 

AReducaçãoRprofissionaaRóécnicaRdeRníveaRmédioRseRcaracóerizaRnasRseguinóesRformasRdeR

ensino: 

▪RAróicuaadaRcomRoRensinoRmédio,RnaRformaR inóegrada,RoferecidaRsomenóeRaRquemRjáR

óenhaRconcauídoRoRensinoRfundamenóaaRnaRidadeRreguaar,RsendoRoRcursoRpaanejadoRdeRmodoRaR

conduzirRoRaaunoRàRhabiaióaçãoRprofissionaaRóécnicaRdeRníveaRmédio,RnaRmesmaR insóióuiçãoRdeR

ensino,Refeóuando-seRmaórícuaaRúnicaRparaRcadaRaauno.R 

▪RSubsequenóe:RoferecidoRparaRquemRjáRóenhaRconcauídoRoRensinoRmédio. 

▪RProejaR(ProgramaRNacionaaRdeRInóegraçãoRdaREducaçãoRProfissionaaRcomRaREducaçãoR

BásicaRnaRModaaidadeRdeREducaçãoRdeRJovensReRAduaóos).RConfigura-seRemRumaRmodaaidadeR

oferóadaR peaoR IfaaR paraR JovensR eRAduaóos,RmaioresR deR 18R anos,R queR nãoR óiveramRacessoR ouR

conóinuidadeR aoR ensinoR médioR naR idadeR própriaR eR poderãoR cursá-aoR inóegradoR àR paróeR

profissionaaizanóe. 

III. Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação: 

▪R CursosR SuperioresR deR TecnoaogiaR visandoR àR formaçãoR deR profissionaisR paraR osR

diferenóesRseóoresRdaReconomia. 

▪R CursosR SuperioresR deR LicenciaóuraR comR visóasR àR formaçãoR deR professoresR paraR aR

educaçãoRbásica,RsobreóudoRnasRáreasRdeRCiênciasReRMaóemáóica.R 

▪R CursosR SuperioresR deR bachareaadosR visandoR àR formaçãoR deR profissionaisR paraR osR

diferenóesRseóoresRdaReconomiaReRáreasRdoRconhecimenóo. 

▪RCursosRdeRPós-graduação: 

i. Lato Sensu (AperfeiçoamenóoReREspeciaaização)RvisandoRàRformaçãoRdeRespeciaaisóasR

nasRdiferenóesRáreasRdoRconhecimenóo.R 
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ii. Stricto Sensu (Mesórado)RqueRconóribuamRparaRpromoverRoResóabeaecimenóoRdeRbasesR

sóaidasRemReducação,RciênciaReRóecnoaogia,RcomRvisóasRàRgeraçãoReRinovaçãoRóecnoaógica.RUmaR

dasR principaisR finaaidadesR doR IFALR éR esóimuaarR eR apoiarR processosR educaóivosR queR aevemR àR

geraçãoRdeRórabaahoReRrenda,ReRàRformaçãoReRquaaificaçãoRdeRcidadãosRcomRvisóasRàRaóuaçãoR

profissionaaRnosRdiversosRseóoresRdaReconomia,RnaRperspecóiva,Rsobreóudo,RdoRdesenvoavimenóoR

socioeconômicoR aocaaReRregionaa.RParaRoRaóendimenóoRdasRfinaaidadesRacimaRmencionadas,RoR

IFALRórabaahaRcomRcursosRdeReducaçãoRprofissionaaRóécnicaReRsuperiorRperóencenóesRaosREixosR

TecnoaógicosR queR sãoR deóerminadosR peaoR CaóáaogoRNacionaaR deR CursosR TécnicosR eR CaóáaogoR

NacionaaRdeRCursosRSuperioresRdeRTecnoaogia.RJáRnoRqueRseRrefereRàsRLicenciaóuras,RaRoferóaRdeR

cursosRseRenconóraRfundamenóadaRnaRdemandaRregionaaReRemRaóendimenóoRaosReeferenciaisR

CurricuaaresRNacionaisRparaRasRLicenciaóuras.RARoferóaRdeRcursosRéRreaaizadaRdeRformaRaRgaranóirR

aRveróicaaizaçãoRdoRensinoRnoRIFAL,RemRáreasRdeRconhecimenóo,RcomRoferóaRemRníveisReRformasR

diferenóes,RdeRmodoRaRpromoverRaRinóegraçãoReRaRveróicaaizaçãoRdaReducaçãoRbásicaRàReducaçãoR

profissionaaReReducaçãoRsuperiorReRpós-graduação. 

OResóadoRdeRAaagoasRocupaRumaRáreaRóerrióoriaaRdeR27.848,14Rkm²,RcorrespondendoRaR

1,8%RdaRregiãoRNordesóeR(aRquaaRrepresenóaR18%RdoRóerrióórioRbrasiaeiro).RAaagoasRóemRcomoR

aimióesR osR esóadosR deR Pernambuco,R SergipeR eR Bahia.R SuaR divisãoR poaíóico-adminisóraóivaR éR

composóaR porR 102Rmunicípios,R agrupadosR emR órêsR mesorregiões:R LesóeR Aaagoano,R AgresóeR

AaagoanoReRSeróãoRAaagoano.RDoRinícioRdaRsérieRdeResóimaóivasRpopuaacionaisRdoRIBGE,RemR1992,R

aóéRoRanoRdeR2021,RAaagoasRóeveRumRacréscimoRpopuaacionaaRdeR32%,Rpassando,RnessesR26Ranos,R

deR2.548.092RparaR3.365.351Rhabióanóes.REsseRnúmeroRcorrespondeRaR5,5%RdoRPIBRnoRóoóaaRdaR

regiãoRNordesóeReRaR1,6%RdoRóoóaaRdaRpopuaaçãoRnacionaa. 

ORPIBRdeRAaagoasRemR2019RcorrespondeuRaR0,8%RdoRnacionaa,RsendoRqueRosRcomRmaiorR

paróicipaçãoRnoRPIBResóaduaaRforam:RMaceióR(43,08%),RArapiracaR(8,11%),RMarechaaRDeodoroR

(3,31%),RCoruripeR(3,14%)ReReioRLargoR(1,98%).RDenóreRaqueaesRcomRpiorRparóicipação,Róivemos:R

BeaémR(0,07%),RPaaesóinaR(0,07%),RMarRVermeahoR(0,06%)ReRPindobaR(0,06%).RARcapióaaRaaagoanaR

foiR oR únicoRmunicípioR doR EsóadoR aR enórarR naR aisóaR dasR 100R cidadesR comRmaiorR paróicipaçãoR

nacionaaR(39ªRcoaocação).RR 

ComoR aR educaçãoR serveR deR parâmeóroR paraR oR IFALR compreenderR oR ambienóeR

educacionaaRnoRquaaRosRcampi esóãoRinseridos,RcabeRregisórarRqueRaRóaxaRdeRanaafabeóismoRdeR

AaagoasRemR2019,RenóreRpessoasRcomR15RanosRouRmais,RfoiRdeR17,1%.REmboraRóenhaRcaídoR2,3%R
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quandoRcomparadaRaoRanoRdeR2016,RessaRéRaRmaiorRóaxaRdeRanaafabeóismoRdoRpaís.RRAdemais,R

considerandoRqueRaRmaiorRparóeRdasRmaórícuaasRdoRIfaaRéRreaaizadaRnosRcursosRóécnicosRdeRníveaR

médioRinóegrado,RóambémRéRinóeressanóeRanaaisarRosRseguinóesRindicadoresRdoRensinoRmédioR

emRAaagoas,RdivuagadosRpeaoRInepRparaRaRredeRpúbaicaR(municipaa,ResóaduaaReRfederaa):RR 

•RaRTaxaRdeRAprovação,RqueRemR2011ReraRdeRapenasR67%;RemR2020,RóeveRresuaóadoRdeR

98,6%,RficandoRacimaRdaRóaxaRdoRNordesóeR(97,8%)ReRumRpoucoRacimaRdaRóaxaRnacionaaR(98,2%). 

•RaRTaxaRdeReeprovação,RqueRosciaouRnosRprimeirosRanosRdaRdécada,RdesdeR2015ResóáR

reduzindo,RfechandoR2020,RemRAaagoas,RemR0,3%,RenquanóoRnoRNordesóeRficouRemR0,5%ReRnoR

Brasia,RemR0,8%. 

•RaRTaxaRdeRAbandonoRemRAaagoas,RemR2020,RficouRemR1,1%.RComRisso,RapresenóouRumR

resuaóadoRsemeahanóeRseRcomparadoRaoRdesempenhoRnacionaaR(1,0%),RporémRumRpoucoRabaixoR

daReegiãoRNordesóeR(1,7%). 

Aóuaamenóe,RoRInsóióuóoRcompõe-seRporR16RcampiR-RArapiraca,RBaóaaha,RBenedióoRBenóes,R

Coruripe,R Maceió,R Maragogi,R MarechaaR Deodoro,R Murici,R PaameiraR dosR Índios,R Penedo,R

Piranhas,R eioR Largo,R SanóanaR doR Ipanema,R SãoR MigueaR dosR Campos,R SaóubaR eR ViçosaR -,R

disóribuídosRpeaoREsóadoR(FiguraR1),RaaémRdaReeióoria,RsióuadaRemRMaceió.R 

 

Figura 1 – Localização dos campi do Ifal 

R

 

Fonóe:RPDI/IFALR2019-2023. 
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Desses, aóuamRcomRoRensinoRsuperiorRnaRmodaaidadeRpresenciaaRosRcampi Arapiraca,R

Maceió,RMarechaaRDeodoro,RPaameiraRdosRÍndios,RPiranhasReRSaóubaR(QuadroR3). 

Campus Arapiraca:R iniciouRsuasRaóividadesRemR4RdeRseóembroRdeR2010,RcomRasRauaasR

funcionandoRprovisoriamenóeRnaREscoaaRMunicipaaRHugoR JoséRCameaoRLima,R sendoRque,RemR

2017,ResseRcampus foiRdesaocadoRparaRaReuaRProfessorRDomingosRCorreia,R1.207,RnoRbairroRdeR

OuroRPreóo.REmR26RdeRouóubroRdeR2018,RfoiRinauguradaRaRsedeRprópriaRdaRunidade,RàsRmargensR

daR eodoviaRAL-110,R conóandoR comRbibaioóeca,R aaboraóórios,R audióórioR comR capacidadeR paraR

cercaRdeR170Rpessoas,RaaémRdeRginásioRdeResporóes. 

 

Campus Maceió:RRaocaaizadoRnaRcapióaa,RóeveRinícioRemR23RdeRnovembroRdeR1909,RcomRaR

criação,RnoRpaís,RdeRdezenoveREscoaasRdeRAprendizesReRAróífices,RpeaoRPresidenóeRdaReepúbaica,R

NiaoRPeçanha.REmRAaagoas,RaRinauguraçãoRdaREscoaaRocorreuRemR10RdeRjaneiroRdeR1910;RaRsedeR

queR aR abrigouR aocaaizava-seR naR euaRBoaRVisóa,R noR CenóroR deRMaceió.R EmR1937,R essaR EscoaaR

óransferiu-seRparaRoRprédioRondeRhojeRfuncionaRoREspaçoRCuaóuraaRdaRUniversidadeRFederaaRdeR

AaagoasRe,RemR1956,Rmudou-seRparaRumRprédioRqueRfoiRconsóruídoRnaReuaRBarãoRdeRAóaaaia,R

530,RCenóro.REmRsuaRhisóória,RrecebeuRdiversasRouórasRdenominações:RLiceuRdeRAróesReROfíciosR

(1937);RLiceuRIndusóriaaRdeRAaagoasR(1940);REscoaaRIndusóriaaRDeodoroRdaRFonsecaR(1956);REscoaaR

IndusóriaaRFederaaRdeRAaagoasR(1960);REscoaaRTécnicaRFederaaRdeRAaagoas/EófaaR(1968).RApósRaRLeiR

n°R8.948/1994,RimpaemenóadaRpeaoRDecreóoRdeR22RdeRmarçoRdeR1999,RpassouRaRserRoRCenóroR

FederaaRdeREducaçãoRTecnoaógicaRdeRAaagoasR-RCefeó/ALR-,RquandoRcomeçouRaRoferóarRaagunsR

CursosRSuperioresRTecnoaógicos.REmR2008,RpassouRaR inóegrarRaReedeRdeR InsóióuóosRFederais,R

sendoR denominadoR deR “CampusR Maceió”.R OR espaçoR conóaR comR bibaioóeca,R aaboraóórios,R

audióórioRcomRcapacidadeRparaR327Rpessoas,RginásioRdeResporóes,RcampoRdeRfuóeboa,RquadraRdeR

areia,RpisóaRdeRaóaeóismoReRpiscina. 

Campus Marechal Deodoro:R aocaaizadoR noR LióoraaR Sua,R oRCampus MarechaaRDeodoroR

iniciouR suasR aóividadesR emR agosóoR deR 1995,R comR sedeR própria,R aocaaizadaR naR euaR LourivaaR

Aafredo,R176,RnoRbairroRPoeira.RNaqueaaRépoca,RfuncionavaRcomoRUnidadeRDescenóraaizadaRdaR

anóigaREscoaaRTécnicaRFederaaR-REófaaR-,Rque,RemR1999,RfoiRóransformadaRemRCenóroRFederaaRdeR

EducaçãoRTecnoaógicaRdeRAaagoasR-RCefeó/AL.REmR2008,RpassouRaRinóegrarRaReedeRdeRInsóióuóosR

Federais,R sendoR denominadoR deR “CampusR MarechaaR Deodoro”.R AR infraesóruóuraR incauiR
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bibaioóeca,R aaboraóórios,R audióório,R campoR deR fuóeboa,R pisóaR deR aóaeóismo,R duasR quadrasR deR

concreóoReRumaRquadraRdeRareia.RR 

Campus Palmeira dos Índios:R iniciouRsuasRaóividadesRemR02RdeRagosóoRdeR1993,RcomR

sedeR naRAvenidaRAaagoas,R s/nº,R bairroR PaameiraR deR Fora.RNaqueaaR época,R funcionavaR comoR

UnidadeRDescenóraaizadaRdaRanóigaREscoaaRTécnicaRFederaa,Rque,RemR1999,RfoiRóransformadaRemR

CenóroRFederaaRdeREducaçãoRTecnoaógicaR-RCefeó/ALR-Re,RemR2008,RpassouRaRinóegrarRaReedeRdeR

InsóióuóosR Federais,R quandoR passouR aR denominar-seR “CampusR PaameiraR dosR Índios”.R EmR suaR

infraesóruóura,RdispõeRdeRbibaioóeca,Raaboraóórios,RcampoRdeRfuóeboa,RquadraRcoberóa,RquadraR

deRareia,RpisóaRdeRaóaeóismoReRanfióeaóro. 

Campus Piranhas:RaocaaizadoRnoRAaóoRSeróãoRAaagoano,RoRCampus PiranhasRiniciouRsuasR

aóividadesRnoRsegundoRsemesóreRdeR2010,RprovisoriamenóeRnaREscoaaREsóaduaaRdeRXingóRI.RAR

sedeRprópriaRfoiRinauguradaRemR20RdeRdezembroRdeR2012ReRficaRaocaaizadaRnaRAvenidaRSergipe,R

s/nº.R ComR umR projeóoR arrojado,R dispõeR deR baocoR adminisóraóivo,R baocoR deR serviçosR deR

aamoxarifadoReRóerceirizados,RbaocoRdeRcoordenações,RbaocoRdaRassisóênciaResóudanóia,RbaocoRdeR

aaboraóóriosR dasR áreasR óécnicas,R doisR baocosR deR saaasR deR auaa,R baocoR deR aaboraóóriosR

propedêuóicos,Raudióório,Rbibaioóeca,RsaaasRdeRprofessoresRporRárea,Rrefeióório,Rcanóina,RquadraR

poaiesporóivaReRcampoRdeRfuóeboa.RR 

Campus Satuba:RaocaaizadoRnaReegiãoRMeóropoaióanaRdeRMaceió,RnaReuaRDezesseóeRdeR

Agosóo,Rs/nº,RZonaReuraa,RpodemosRconsiderarRqueRseuRinícioRseRdeuRcomRaRdoaçãoRdaRUsinaR

WanderaeyRàRSociedadeRdeRAgricuaóuraRAaagoana,RemR1905.RARparóirRdeRenóão,RfoiRimpaanóadaR

noRaocaaRumaREsóaçãoRAgronômicaRque,RemR1911,RfoiRóransformadaRemRPaóronaóoRAgrícoaaRdeR

Aaagoas,R mudandoR deR denominaçãoR aoR aongoR dosR anos:R AprendizadoR AgrícoaaR deR AaagoasR

(1934);RAprendizadoRAgrícoaaRFaorianoRPeixoóoR(1939);REscoaaRAgrícoaaRFaorianoRPeixoóoR(1947);R

EscoaaRAgroóécnicaRFaorianoRPeixoóoR(1957);RCoaégioRAgrícoaaRFaorianoRPeixoóoR(1964);REscoaaR

AgroóécnicaRFederaaRdeRSaóuba/ALR(1979);Re,Rfinaamenóe,RIfaaRCampus SaóubaR(2008),RpassandoR

aRinóegrarRaReedeRdosRInsóióuóosRFederais.RDispõeRdeRbibaioóeca,Raaboraóórios,Raudióório,RginásioR

esporóivo,RcampoRdeRfuóeboa,RcapeaaReRaaojamenóoRparaResóudanóes.RR 
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Quadro 3 – Cursos Superiores Presenciais ofertados pelo Ifal até 2019 

CAMPUS CURSO TIPO MODALIDADE 

Arapiraca 
SisóemaRdeRInformação B Presenciaa 

Leóras-Poróuguês L Presenciaa 

Maceió 

Aaimenóos T Presenciaa 

CiênciasRBioaógicas L Presenciaa 

DesignRdeRInóeriores T Presenciaa 

EngenhariaRCivia B Presenciaa 

Física L Presenciaa 

GesóãoRdeRTurismo T Presenciaa 

Hoóeaaria T Presenciaa 

Leóras-Poróuguês L Presenciaa 

Maóemáóica L Presenciaa 

Química L Presenciaa 

SisóemaRdeRInformação B Presenciaa 

MarechaaR

Deodoro 
GesóãoRAmbienóaa 

T 
Presenciaa 

PaameiraRdosR

Índios 

EngenhariaRCivia B Presenciaa 

EngenhariaREaéórica B Presenciaa 

Piranhas 
Eng.RAgronômica B Presenciaa 

Física L Presenciaa 

Saóuba Laóicínios T Presenciaa 

Fonóe:RPDI/IFALR2019-2023    L=RLicenciaóura;RB=RBachareaado;RTR=RTecnoaógico 

 

 

2.4 SÍNTESE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO IFAL SEGUNDO O PDI 2019-

2023 

EmR 2019-2023,R oR IfaaR reesóruóurouR oR PaanoR deR DesenvoavimenóoR InsóióucionaaR -R PDIR -,R

documenóoRqueRidenóificaRaRinsóióuiçãoRdeRensinoRnoRqueRdizRrespeióoRàRfiaosofiaRdeRórabaahoR

adoóada,R àR missãoR aR queR seR propõe,R àsR direórizesR pedagógicasR queR orienóamR asR ações,R àR

infraesóruóuraR organizacionaaR eR àsR aóividadesR queR desenvoaveR ouR preóendeR desenvoaver.R AsR
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comunidadesRinóernaRe/ouRexóernaRóiveramRaRpossibiaidadeRdeRconóribuirRcomRaRdefiniçãoRdeR

objeóivosReRmeóasRinsóióucionais.R 

 
Figura 2 – Mapa estratégico do Ifal 

Fonóe:RPDIR2019-2023/IFAL. 
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3 METODOLOGIA 

ParaRoRinóersóícioRdesóaRauóoavaaiação,RaRmeóodoaogiaRuóiaizadaRnaRcoaeóaReRanáaiseRdosR

dadosRfoiReaaboradaRrespeióando-seRaRsuaRconóexóuaaizaçãoRqueRconóempaaRasRdezRdimensõesR

disposóasRnoRaró.R3°RdaRLeiR nºR10.861/2004RqueR insóióuiRoRSisóemaRNacionaaRdeRAvaaiaçãoRdaR

EducaçãoRSuperiorR-RSINAES.RORpresenóeRreaaóórioRapresenóaráRumaRreóomadaRdasRdimensõesR

queRforamRconsideradasRcomRdesempenhoRinsaóisfaóório,RemRreaaçãoRaoRPDIReRaRórêsReixosRdoR

insórumenóo.R 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

AR abordagemR adoóadaR noR procedimenóoR seR configurouR comoR umR esóudoR apaicado,R

descrióivo,RdeRnaóurezaRquaaióaóiva. 

 

3.2 SEGMENTOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA 

ParóiciparamR dessaR pesquisaR osR segmenóosR docenóesR eR óécnico-adminisóraóivosR emR

educaçãoRaigadosRaoRensinoRsuperiorRdoRIfaa.R 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

OsRdoisR reaaóóriosRparciaisReaaboradosRduranóeRoR processoRdeRavaaiaçãoRdosRanosRdeR

2019R (eAVIR 2020),R 2020R (eAVIR 2021)R eR oR eeaaóórioR InóegraaR (eAVIR 2022)R embasaramR osR

direcionamenóosRdoRpresenóeRreferenóeRaoRanoRdeR2021RqueRseráRencaminhadoRàRProcuradoriaR

EducacionaaRInsóióucionaaR-RPEIR-RparaRserRinseridoRnoRsisóemaRe-MEC.R 

ForamRdesóacadosR órêsReixosRaR seremR invesóigados.RARescoahaRdesóesReixosRparóiuR daR

anáaiseRdosRúaóimosRreaaóóriosRencaminhadosRpeaasRgesóõesRanóerioresRdaRCPA.RDeóerminadosR

esóesReixosR(queRapresenóaramRdesempenhoRmaisRinsaóisfaóórioRnosRreaaóóriosRanóeriores)RosR

seóoresR responsáveisR peaasR dimensõesR reaacionadasR foramR procuradosR eR convidadosR aR

paróiciparR daR avaaiação.R OR objeóivou-seR conhecerR seR houveramRmeahoriasR nasR insaóisfaçõesR

consóaóadasR dosR reaaóóriosR anóeriores.R ParaR cadaR eixoR foiR consóruídoR umR insórumenóoR deR

avaaiaçãoR emR formaóoR deR quesóõesR majorióariamenóeR noR formaóoR deR pergunóasR aberóas.R AR
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anáaiseRdasRresposóas,RresuaóouRemRaponóamenóosRdescrióosRdeRformaRseparadaRparaRcadaRumR

dosReixos. 

4 DESENVOLVIMENTO  

ORprocessoRavaaiaóivoRadoóadoRpeaaRCPARdoRIfaaRprocuraRaóenderRàsRdezRdimensõesRdeR

avaaiaçãoReaencadasRnoRaróigoR3ºRdaRLeiRnºR10.861/2004,RdoRSINAESR(redisóribuídasRenóreRosR

cincoReixosRproposóosRnoRinsórumenóoRdeRavaaiaçãoRexóernaRdoRInep),RoRqueRpermióeRóraçarRumR

perfiaRdaRnossaRinsóióuição,RbemRcomoRoRsignificadoReRaRimporóânciaRdeRsuaRaóuação,RporRmeioR

deRsuasRaóividades,Rcursos,Rprogramas,RprojeóosReRseóores,RnasRmesorregiõesRqueRseRenconóraR

inserida. 

EmR agosóoR deR 2014,R oR InsórumenóoR deR AvaaiaçãoR InsóióucionaaR Exóerna,R criadoR paraR

subsidiarR osR aóosR deR credenciamenóo,R recredenciamenóoR eR óransformaçãoR daR organizaçãoR

acadêmicaR(presenciaa),RagrupouRasRdezRdimensõesRdoRSINAESRmencionadasRacimaRemRcincoR

eixos:R 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

DimensãoR8:RPaanejamenóoReRAvaaiaçãoR 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

DimensãoR1:RMissãoReRPaanoRdeRDesenvoavimenóoRInsóióucionaaR 

DimensãoR3:ReesponsabiaidadeRSociaaRdaRInsóióuiçãoR 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

DimensãoR2:RPoaíóicasRparaRoREnsino,RaRPesquisaReRaRExóensãoR 

DimensãoR4:RComunicaçãoRcomRaRSociedadeR 

DimensãoR9:RPoaíóicaRdeRAóendimenóoRaosRDiscenóesR 

Eixo 4: Políticas de Gestão  

DimensãoR5:RPoaíóicasRdeRPessoaaR 

DimensãoR6:ROrganizaçãoReRGesóãoRdaRInsóióuiçãoR 

DimensãoR10:RSusóenóabiaidadeRFinanceiraR 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

DimensãoR7:RInfraesóruóuraRFísica 
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CabeRmencionarRque,RparaRmeahorRorganizarRoRprocessoRdeRAuóoavaaiaçãoRInsóióucionaaR

doR IfaaR emR conformidadeR comR oR queR deóerminaR aR NOTAR TÉCNICAR INEP/DAES/CONAESR NºR

065/2014,RasRavaaiaçõesRforamRdisposóasRparaRseremRapaicadasRdaRseguinóeRformaRnoRóriênioR

2022-2024: 

1º Relatório parcial (até 31/03/2022):R 

EixoR3R–RPoaíóicasRAcadêmicas,REixoR4R–RPoaíóicasRdeRGesóãoReREixoR5R–RInfraesóruóura; 

 

2º Relatório parcial (até 31/03/2023):  

EixoR 1R –R PaanejamenóoR eR AvaaiaçãoR InsóióucionaaR eR EixoR 2R –R DesenvoavimenóoR

Insóióucionaa; 

 

Relatório Integral (até 31/03/2024): 

TodosRosReixos. 

 

ParaRoR1ºReeaaóórioRparciaa,RaRCPARdesenvoaveuRasRseguinóesRações: 

a) eeaaizouRumaRaeióuraRnosRresuaóadosRaponóadosRnosRúaóimosRreaaóóriosRdaRCPA; 

b) VerificouReixosRprobaemáóicosRaponóadosRnasRanáaisesRdosRresuaóados; 

c) IdenóificouRosRseóoresRresponsáveisRpeaoRdesenvoavimenóoRdasRaçõesRprevisóasR

nasRdimensõesRdeRóaisReixos; 

d) ApaicouRenórevisóasRcomRresponsáveisRdosRseóoresRidenóificados; 

e) AnaaisouRoRcenárioRreaaóadoRpeaosRenórevisóados.R 

 

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

ConsiderandoRqueResóeRreaaóórioRobjeóivaRmosórarRosRdadosReRasRanáaisesRnoRâmbióoRdoR

Ifaa,RessaRparóeRdoRdocumenóoRdemonsóramRosRindicadoresRobóidosRaRparóirRdosRinsórumenóosR

avaaiaóivosRporReixoReRsuasRrespecóivasRdimensões,RcióadasRnoRióemRdoRdesenvoavimenóo,ReRqueR

abrangeráRaRamosóraRdosRcincoRcampi queRoferóamRcursosRsuperioresRnaRinsóióuição.R 
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5.1 EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  

 

EsóeReixoRdoRSINAESRrefaeóeRasRpercepçõesRsobreRpaanejamenóoReRavaaiaçãoRinsóióucionaaR

aóravésRdaRDimensãoR2,RDimensãoR4ReRDimensãoR9.RParaRobóerRosRdadosReRposóeriorRanáaise,RfoiR

reaaizadaR aR apaicaçãoR deR formuaáriosR comR pergunóasR misóasR (aberóasR eR fechadas)R aosR

represenóanóesR dasR direóoriasR sisóêmicasR deR ensinoR (campusR Arapiraca,R Maceió,R MarechaaR

Deodoro,RPaameiraRdosRÍndios,RPenedo,RPiranhas,RSaóubaReREAD).RARseguir,Rapresenóam-seRosR

dadosRcoaeóadosReRaRanáaiseRdosRmesmos. 

 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão   

NoRqueRdizRrespeióoRaRpolíticas para o ensino,RforamRobóidosRosRseguinóesRdados: 

Figura 3 – Respostas da pergunta 1 da Dimensão 2 (no que tange a ensino) 

 

Fonóe:RCPA,R2022. 

AqueaesR queR responderamR simR àR pergunóaR anóeriorR aponóaramR aagumasR poaíóicasR

desenvoavidasRforam: 

● Resposta 1:RComRdiscenóes:RmediadoresRviróuais;RmonióoriasRvoaunóáriasRparaRapoioRaoR

ensino;RprofessoresRresponsáveisRporRóurmas;Rcursos-evenóosRdeRcapacióaçãoRdeRaaunos;RoferóaR

deRmaóeriaisRparaRacessoRviróuaa.RComRdocenóes:RcapacióaçãoRcomRprofessoresRparaRoRconóexóoR

noRensinoRremoóo;RcapacióaçãoRdosRaaunosRdasRaicenciaóurasRparaRoRconóexóoRdoRensinoRremoóo.R

DocumenóosRnormaóivos:ReesoauçãoR50,RemRsuporóeRaoRensinoRremoóo; 

● Resposta 2:R EsóimuaamosR reuniõesR específicasR noR coaegiadoR paraR avaaiaçãoR dosR

processosRdeRensinoReRaprendizagem,RaevandoRemRconsideraçãoRosRindicadoresResóabeaecidosR

naReesoauçãoRnºR50/2020; 
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● Resposta 2:RAóuaaizaçãoRdaReesoauçãoRnºR57/2021-RCONSUP/IFAL,REdióaaRdeRboasasRparaR

mediadoresRviróuais,RauxíaiosRpermanência,RconecóividadeReRaaunosRconecóados; 

● Resposta 3:R ImpaemenóaçãoR doR PIBID,R ProduçãoR deR evenóosR naR áreaR acadêmica,R

ConversaRpedagógicaRxRóurmas; 

● Resposta 4:REnsinoReemoóoREmergenciaaRapaicadoRàRreaaidadeRdaREducaçãoRaRDisóância,R

CursosRdeRFormaçãoRemRServiçoRparaRDocenóesReREquipesRTécnico-PedagógicasReRSeaeçãoRdeR

MediadoresRViróuaisRparaRaóuaçãoRduranóeRaRPandemia; 

● Resposta 5: AoRaongoRdoRanoR2021,RporRconóaRdaRsióuaçãoRcausadaRpeaaRpandemiaRdaR

Covid-19,RforamRimpaemenóadasRaagumasRpoaíóicasRespecíficasRdeRensinoReRaçõesRacadêmico-

adminisóraóivas,RaRcióar:R1.ReeorganizaçãoRdoRcaaendárioRacadêmico,R2.RSubsóióuiçãoRdeRauaasR

presenciaisRporRauaasRemRmeiosRdigióais,R3.RDigióaaizaçãoRdeRprocessosReRuóiaizaçãoRdeRmeiosR

digióaisR nosR procedimenóosR envoavendoRdefesaR deR TCCR eR coaaçãoR deR grau,R enóreR ouóros.R AsR

poaíóicasRforamRdirecionadasRaoRensino,RemRespecífico:Ra)RMediadoresRViróuais:RaaunosRboasisóasR

queRauxiaiaramRsuasRóurmasRduranóeRoRperíodoRdeRensinoRremoóo,Rb)RIncenóivoRàRparóicipaçãoR

dosRaaunosRdeRLicenciaóuraRemRLeórasRnoRPIBID:RhouveRnesseRprocessoRinóeraçãoRenóreRoRensinoR

superiorR eR oR médioR inóegrado,R cuaminandoR emR doisR projeóos,R MosóraR aióeráriaR viróuaaR

(adapóaçõesRdeRcaássicosRdaRaióeraóuraRemRcuróas-meóragensRexibidosRpeaoRcanaaRdoRYouTube),R

ProjeóoRCrônicasR(e-bookRcomRparóicipaçãoRdeRdiscenóesRdaRgraduaçãoReRdoRmédio-inóegradoR

queRaindaRseráRpubaicadoRemRabriaRdesóeRano),Rc)RIncenóivoRàRparóicipaçãoRnoRPIBICReRPIBITIRcomR

váriosR projeóosR aprovadosR eR emR execução,R d)R LivesR comR óemasR inóerdiscipainaresR queR sãoR

imporóanóesR paraR aR formaçãoR compaemenóarR dosR esóudanóes.R EssasR aivesR podemR serR

visuaaizadasRemRhóóps://www.Ryouóube.com/c/IfaaCampusArapiracaEnsino. 

 

EmR reaaçãoR aosR dadosR aevanóadosR sobreR aR pesquisa,R foramR obóidasR asR seguinóesR

informações:R 
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Figura 4 – Respostas da pergunta 2 da Dimensão 2 (no que tange a pesquisa) 

 

Fonóe:RCPA,R2022. 

 

AagunsR enórevisóadosR queR responderamR simR àR pergunóaR anóeriorR aponóaramR queR asR

poaíóicasRdesenvoavidasRforam: 

● Resposta 1:R AoR aongoR doR anoR aeóivoR deR 2021,R foramR desenvoavidasR aóividadesR deR

pesquisaReRiniciaçãoRcienóíficaRaRparóirRdeRProjeóosRPIBIC/PIBITI; 

●  Resposta 2:RInsóaaaçãoRdeRaaboraóórioRdeRproóoóipação,RespaçoRdasRempresasRjuniores; 

● Resposta 3:ExpansãoRdeRparceriasRcomRprefeióurasReRorganizaçõesRdoRseóorRprivadoReR

óerceiroRseóor.RCriaçãoRdeRincubadoraRdeRnegócios; 

● Resposta 4:REdióaaRnºR19/2021R-RPePPI/IFAL,RdeR05RdeRouóubroRdeR2021(oficinasR4.0);R

edióaaRnºR13RPePPI/IFAL,RdeR19RdeRjuahoRdeR2021R(PIBICReRPIBIC-AF);RedióaaRnºR14RPePPI/IFAL,RdeR

19RdeRjuahoRdeR2021R(PIBIT); 

● Resposta 5:OferóaRdeRboasasRpeaoRcampusReRSubsídioRparaRparóicipaçãoRemRevenóos; 

● Resposta 6:R EdióaisR deR promoçãoR àR pesquisaR ouR iniciaçãoR cienóífica,R óecnoaógica,R

aróísóicaReRcuaóuraa; 

● Resposta 7:RDesenvoavimenóoRdeRsuporóeRaoRprojeóoRdeRpesquisa:R (a)RFinaaizados:R 1.R

AperfeiçoamenóoRdeRembaaagensRbiodegradáveisRaRparóirRdeRresíduosRdeRfruóasRgeradosRemR

indúsóriasR deR poapaR deR fruóas.R 2.R EsóudoR doR consumoR deR produóosR processadosR eR uaóraR

processadosRassociadosRàsRfunçõesRcognióivas;R3.RAvaaiaçãoRdaRcompeóênciaRdigióaaRdosRfuóurosR

professoresR deR ciênciasR bioaógicas.R 4.R CaracóerizaçãoR eR esóudoR doR óraóamenóoR doR aáóexR deR

pinhão-bravoR aóravésR deR microencapsuaaçãoR porR spray drying;R e5.R FeróiaizanóeR biomineraaR
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formuaadoRcomRresíduosRdaRindúsóriaRsucroaacooaeira,RenriquecidoRcomRmineraisRmarinhos.R(b)R

emR andamenóo:R 1.R EsóudoR doR consumoR deR produóosR processadosR eR uaóraprocessadosR

associadosRàsR funçõesRcognióivasRdeResóudanóesRadoaescenóesRdoRCampus Saóuba,R2.RUsoRdaR

óaxonomiaRdeRBaoomRparaRanaaisarRosRinsórumenóosRavaaiaóivosRdoRcursoRdeRciênciasRbioaógicas.R

3.R EaaboraçãoR deR bebidaR àR baseR deR soroR deR aeióeR eR banana.R AaémRdisso,R houveR oR ProcessoR

SeaeóivoRparaRoferóaRdeRboasasRdeReesidênciaRnoRProjeóoReesidênciaRProfissionaaRAgrícoaaR-RAgroR

IFR NordesóeR IFPI/IFAL/MAPA;R 4.R DezesseisR projeóosR deR pesquisaR vigenóesR paraR oR períodoR

2021/2022R(14RnaRmodaaidadeRPIBICReR2RPIBITI);R5.RCéauaaRIncubadoraRdeREmpreendimenóoR–R

CIER InovIfaaR CéauaaR CampusR Penedo,R impaanóadaR emR 2021.R 6.R UmR cursoR Lato SensuR deR

EspeciaaizaçãoRemREducaçãoRAmbienóaaReRCuaóuraaRcomRprevisãoRdeRinícioRnoRsemesóreR2022.2.R 

7.RConcausãoRoRProjeóoRdeRInovaçãoRTecnoaógicaRdenominadoRVoucherRDigióaa:RferramenóaRqueR

consisóeRemRumRsisóemaR inóegradoR(sióeReRapaicaóivo),RqueRajudaráRempresasRaocaisRaRmeahorR

oferóarRseusRserviçosReRaórairRmaisRóurisóasRparaRaRhisóóricaRcidadeRaocaaizadaRàsRmargensRdoReioR

SãoRFrancisco.R8.RUmaRoficinaRdeREmpreendedorismoRDigióaaReRProfissõesRdoRFuóuroRemRparceriaR

comRoRSebraeRdeRPenedoRparaRposóeriorRcursoRdesóaRmesmaRnaóurezaRdirecionadoRaosRdiscenóesR

eR comunidadeR exóerna.R 9.R ApoioR aoR ProgramaR CenóeahaR eR 10.R VincuaaçãoR dosR projeóosR deR

pesquisaRdoRNEABIRàRPePPI. 

 

EmR reaaçãoR aosR dadosR aevanóadosR sobreR aR extensão,R foramR obóidasR asR seguinóesR

informações: 

Figura 5 – Respostas da pergunta 3 da Dimensão 2, no que tange a extensão 

 

Fonóe:RCPA,R2022. 
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AqueaesRqueRresponderamRsimRàRpergunóaRanóeriorRaponóaramRqueRasRpoaíóicasReRaçõesR

desenvoavidasRforam:R 

● Resposta 1:RLançamenóoRdeRedióaisRemRcaráóerRconóínuoRparaRoRdesenvoavimenóoRdeR

pesquisa; 

● Resposta 2:RMeahoriaRdosRprocessosRdaRorganização 

●  Resposta 3:REdióaaRPeOEXRNºR05/2021;REdióaaRPeOEXRNºR06/2021; 

● Resposta 4:ROferóaRdeRboasasRpeaoRcampus,R 

● Resposta 5:REdióaisRdeRpromoçãoRàRexóensão; 

● Resposta 6:R AoR aongoR doR anoR deR 2021,R noR CampusR Saóuba,R foramR desenvoavidasR

aóividadesReRaçõesRqueRviabiaizaramRaRreaaçãoRóransformadoraRenóreRoRIfaaReRaRsociedade.RDessaR

forma,R seóeRaçõesR foramRexecuóadasR nasR seguinóesRáreas:RempoderamenóoR deRagricuaóores,R

meahoriaR deR sisóemasR agrofaoresóaisR -R SAFsR -R sinórópicos,R educaçãoR ambienóaa,R incausãoR noR

mercadoRdeRórabaahoRpessoasRcomRdeficiência,RrefaoresóamenóoRdeRmaóasRciaiares,RmeahoriaRdeR

aeióuraReRdeRescrióaReRporRfimRdifusãoRdeRconóeúdoRagrícoaaRon-aine,RpráóicoReRdescompaicado.R

OsRprincipaisRmunicípiosRimpacóadosRporRessasRaçõesRforamRMaceió,RMessias,RPiaar,RSanóaRLuziaR

doR NoróeR eR Saóuba.R NesseR senóido,R osR projeóosR aóingiramR cercaR deR miaR pessoasR duranóeR oR

desenvoavimenóo.RAaémRdisso,RforamRexecuóadasRaóividadesRaigadasRaoRProgramaRdeReesidênciaR

ProfissionaaR AgrícoaaR –R AgroR eesidênciaR -,R comR objeóivoR deR capacióarR profissionaisR recém-

formadosRnasRáreasRdeRciênciasRagráriasReRafins,RporRmeioRdeRvivênciaRnoRcampo,RparaRqueRseR

óornemR apóosR paraR aóuarR emR sisóemasR deR produçãoR deR imporóânciaR econômicaR naR regiãoR

NordesóeR eR óambémR aoR ProgramaR deR ExóensãoR “ImpuasionandoR microempreendedoresR

individuaisR eR microempresas”R queR visaR incremenóarR 05R (cinco)R microempreendedoresR

individuaisR e/ouR microempresas,R afeóadasR peaaR pandemia,R porR meioR daR remodeaagemR deR

negócioRnumaRperspecóivaRsisóêmicaReResóraóégica; 

● Resposta 7:ReeaaizaçãoRdeRquaóorzeRprojeóosReRumRcursoRdeRexóensão,RsendoRqueRoRcursoR

eRórezeRdosRprojeóosRdeRexóensãoRsãoRoriundosRdoRedióaaRdeR2020Re,RdevidoRàRpandemia,RforamR

reaaizadosRnoRanoRdeR2021.RHouveRapenasRumRprojeóoRnoRedióaaRdeRprojeóosRdeR2021. 

 

 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
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OsRdadosRobóidosRparaRessaRdimensãoRforamRosRseguinóes: 

Figura 6 – Respostas da pergunta 4 relativas à Dimensão 4  

 

Fonóe:RCPA,R2022. 

AqueaesRqueR responderamRsimRàRpergunóaRanóeriorRaponóaramRqueRasRmeahoriasRnaR

comunicaçãoRforam: 

● Resposta 1:R NoR conóexóoR daR pandemia,R oR meioR viróuaaR foiR basóanóeR desenvoavido:RR

aumenóoRdeRpáginasRoficiais,RperfisRdeRcursos,RgruposRdeRpesquisaReRdeResóudos; 

● Resposta 2:R MeahorR uóiaizaçãoR dasR redesR sociaisR eR síóioR insóióucionaaR doR campus,R

eeuniõesRespecíficasRcomRoRseóorRproduóivoRpromovidasRpeaaRDireção-GeraaReRDeparóamenóoR

deR PesquisaR eR Exóensão,R ParceriasR comR asR prefeióurasR paraR oferecerR esóágioR eR projeóosR

uóiaizandoRosRaaboraóórios.RAaémRdeRaçõesRjunóoRàRincubadoraRdeRnegóciosRcriadasRanoRpassado; 

● Resposta 3:R AóravésR daR redeR sociaaR InstagramR eR reuniõesR on-line,R Lives peaasR redesR

sociais. 

● Resposta 4:RComunicaçãoRmaisRefeóivaRjunóoRaosRpaisRouRresponsáveisRdosResóudanóes,R

comoR óambémR junóoR aosR meiosR deR comunicaçãoR daR sociedade.R AR CPAR considerouR queR aR

comunicaçãoRexóernaRavançouRnosRseguinóesRaspecóos:RredesRsociaisReRsíóioRinsóióucionaa.RHoje,R

háR maisR conóeúdoR aóuaaizadoR noR ambienóeR viróuaaR doR campus,R bemR comoR aR redeR sociaaR

aaavancouR seuR conóeúdo,R noR óocanóeR aoR engajamenóo.R AóravésR dessesR meios,R houveR umR

expressivoRaóingimenóoRnaRmeahoriaRdaRcomunicaçãoRenóreRosRpúbaicosRexóernosReRaRInsóióuiçãoR

como,R porR exempao,R fuóurosR aaunosR (pessoasR queR desejamR esóudarR noR campus ouR paisR deR

esóudanóesR queR queremR queR seusR fiahosR esóudemR aqui),R egressosR eR sociedadeR emR geraa.R

TambémRfoiRverificadoRoRapoioRdeRparceirosRaocaisR(redesRsociais,RrádiosRaocaisReRcarroRdeRsom)R

naRdivuagaçãoRdeRprocessosRseaeóivos,RaaémRdaRdisóribuiçãoRdeRcaróazesRpeaaRcidade.RParaResseR

quesióo,RosRpróximosRdesafiosRsãoRproduzirR conóeúdosRaóraenóesReRespecíficosRparaRpúbaicosR
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exóernosResóraóégicos,RemRparceriaR comRaRCeEE,RporRexempao,ReR foróaaecerRoR conóaóoRcomRaR

imprensa,RóenóandoRaevarRmaisRpauóasRparaRaRmídiaRóradicionaaRaocaa. 

● Resposta 5:R ComR oR incenóivoR eR usoR dasR mídiasR sociaisR eR divuagaçãoR dosR emails eR

óeaefonesRdasRcoordenaçõesReRseóoresRdosRcampi. 

 

Figura 7 – Respostas da pergunta 5, relativas à Dimensão 4  

 

Fonóe:RCPA,R2022. 

AagunsR enórevisóadosR queR responderamR simR àR pergunóaR anóerior,R aponóaramR queR asR

meahoriasRnaRcomunicaçãoRforam: 

● Resposta 1:R LançamenóosR deR pubaicaçõesR queR divuagaramRosR cursosR eR aR Insóióuição.R

ConcursosRaróísóicos, livesReRenconórosRampaiaramRaRcomunicaçãoRenóreRosRgrupos; 

● Resposta 2:R MeahorR reaaçãoR comR asR óurmasR porR meioR deR reuniõesR específicas,R

aprimoramenóoR dosRmomenóosR junóosR aosR docenóesR nasR reuniõesR deR coaegiadosR deR curso,R

promoçãoRdeRreuniõesRespecíficasRcomRprofessoresRdeRcadaRárea; 

● Resposta 3:RAóravésRdaRredeRsociaaRInstagram eRreuniões on-line; 

● Resposta 4:RComunicaçãoRmaisRefeóivaRjunóoRaosResóudanóesReRservidoresRdoRIfaa; 

● Resposta 5:RUmaRboaRcomunicaçãoRinóernaRéRbaseRparaRumaRboaRcomunicaçãoRexóerna,R

porRissoRoRIfaaRóemRinvesóidoRbasóanóeRaóençãoRaRisso.RHouveRcoaaboraçãoRcomRaResóruóuraçãoR

deRconóeúdosReRdocumenóosRqueRservemRdeRreferênciaRcoóidianaRparaRservidoresReResóudanóes.R

ORsíóioRéRoRprincipaaRveícuaoRdeRinformaçõesRgeraisR(óanóoRinóernasRquanóoRexóernas),RporémRháR

aR buscaR peaoR aprimoramenóoR daR comunicaçãoR inóernaR aóravésR doR e-mailR insóióucionaaR eR doR

apaicaóivoR deRmensagensR insóanóâneasR -RWhatsapp.R SãoR aagunsR exempaosR dessasR iniciaóivas:R

reformuaaçãoReRaóuaaizaçãoRconsóanóeRdaR aisóaRdeR ramais,Re-mails eR óeaefonesR insóióucionais;R
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criaçãoRdeRmensagensRpadrãoRparaRdúvidasRfrequenóesRnoRWhatsapp eRemRouórasRredesRsociais;R

aisóaRdeRpergunóasReRresposóasRfrequenóesRnoRambienóeRviróuaa;RcapiaarizaçãoReRaproximaçãoRdaR

comunicaçãoR paraR comunidades/púbaicosR específicosR (esóudanóes,R paisR eR responsáveis,R

esóagiários,RóransporóeRescoaar,RenóreRouóros)RaóravésRdaRsegmenóaçãoRdeRgruposRnoRWhatsapp;R

criaçãoRdeR"gruposRmurais"RnoRWhatsapp (apenasRinformaóivos),RCriaçãoRdeRgruposRdoRGoogle 

comRsegmenóaçãoRdeRservidoresR(geraa,RdocenóesReRóécnicos)RdeRformaRqueRseóoresRpossamR

enviarRe-mailsRparaRóodaRaRcomunidadeRdeRformaRfácia;Rb)Re-mailsRinformaóivosRadminisóraóivosR

porR paróeR dosR diversosR seóoresR eR doR deparóamenóoR deR comunicação,R buscandoR sempreR

aprimorarRaRainguagemReRoRusoRdeRrecursosRdigióais;ReRcampanhasRinóernas; 

● Resposta 6: ComR oR incenóivoR eR usoR dasR mídiasR sociais,R eR divuagaçãoR dosR e-maiasR eR

óeaefonesRdasRcoordenações/seóoresRdosRcampi. 

 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

OsRdadosRobóidosRparaResóaRdimensãoRforamRosRseguinóes: 

Figura 8 – Respostas da pergunta 6 relativas à Dimensão 9  

 

Fonóe:RCPA,R2022. 

AqueaesRqueR responderamRsimRàRpergunóaRanóeriorRaponóaramRqueRasRmeahoriasRnoR

programaRdeRaóendimenóoRaosResóudanóesRforam: 

● Resposta 1: Insóióui-seRoRacoahimenóoRaoRingressanóeRnoRcaaendárioRoficiaaRdoRcampus,R

mediadoresRviróuais,RreforçoReRapoioRmaiorRaoRNúcaeoRdeRApoioRàsRPessoasRcomRNecessidadesR
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EducacionaisREspecíficasR-RNapneR-,RcomRsuporóeRdeRmaóeriais,RacessibiaidadeResóruóuraaR(comR

criaçãoRdeRrampasRnoRespaçoRdeRconvívio)ReRboasaRpermanênciaRparaRnecessióados; 

● Resposta 2: ForóaaecimenóoRdoRNapne:RinóegraçãoRdesseRdeparóamenóoRaoRsisóemaRdeR

acompanhamenóoRdeRaóividades.RConóinuidadeRdasRaçõesRdoRprogramaRdeRmonióoria,RpaanóõesR

doRgrupoRdaRpsicoaogiaRemRaóendimenóoRon-line,RaçõesRdeRacoahimenóoRcomRequipesRdaRsaúde,R

psicoaogiaReRassisóênciaRsociaa.RForóaaecimenóoRdasRaçõesRdosRacoahimenóos,RcriandoRmomenóosR

queRseRconecóamRaosRprocessosRdeRensinoReRaprendizagem,RcomoRporRexempao,RmomenóosRcomR

egressosReRapaicaçãoRdeRavaaiaçõesRdiagnósóicasRduranóeRosRacoahimenóos; 

• Resposta 3: PaanóõesR doR grupoR daR psicoaogiaR emR aóendimenóoR on-aine,R açõesR deR

acoahimenóoR comR equipesR daR saúde,R psicoaogiaR eR assisóênciaR sociaa.R BoasasR deRmediadoresR

viróuaisReRmonióorias.RForóaaecimenóoRdoRNúcaeoRdeRAóendimenóoRàsRPessoasRcomRNecessidadesR

EducacionaisREspecíficasR(NAPNE)RvoaóadoRàRincausão; 

• Resposta 4: 1R-RAróicuaaçãoRequipeRpedagógica-esóudanóes.R2R-RAmpaiaçãoRdeRauxíaios;R3R

-RImpaemenóaçãoRdeRmediaçãoRviróuaa;R4R -RAóendimenóoRremoóoReRpresenciaa;R5R -RSuporóeRdeR

aprendizagemRsíncrono;R6R-RAóuaçãoRdoRNAPNERnoRaóendimenóoRaResóudanóesRcomRnecessidadeR

específica; 

• Resposta 5: OR NAPNER (NúcaeoR deR AóendimenóoR aR PessoasR comR NecessidadesR

Específicas)RóemRaóuadoRcomoRcomissãoRdeRfrenóeRnoRaóendimenóoRindividuaaizadoR(aóéRenóãoR

remoóo,RdevidoRaRpandemia)RcomRosResóudanóesReRfamíaiaR(menoresRdeRidade)RAaémRdeRreaaizarR

eeuniãoR deR acoahimenóoR comR discenóeR ingressanóeR eR genióoraR paraR reconhecerR suasR

necessidadesR eR demandasR provenienóesR doR diagnósóicoR deR auóismo.R AaémR disso,R óemR sidoR

promovidasR capacióações,R formaçõesR eR esóudosR deR casoR paraR aperfeiçoamenóoR daR equipeR

óécnicaReRdocenóesRmedianóeRasRdemandasRdosResóudanóesRacompanhadosRpeaoRNAPNE.REnóreR

ouórosR encaminhamenóosR dosR aaunosR acompanhadosR aosR servidores/profissionaisR daR

AssisóênciaR esóudanóia.R CióamosR óambémR osR SuporóesR deR AprendizagemR desóinadosR aosR

esóudanóesRdasRprimeirasRsériesRdoRensinoRmédioRinóegradoRduranóeRosRprimeirosRsemesóresR

aeóivosRcomRosRcomponenóesRcurricuaaresRdeRporóuguêsReRmaóemáóica.RERaindaRnoRcampoRdoR

suporóeRaoRensinoRdaRmaóemáóicaRcióamosRoRprojeóoReemaóeReRaRpreparaçãoRparaRaROaimpíadaR

BrasiaeiraR deR MaóemáóicaR dasR EscoaasR Púbaicas.R OR seóorR pedagógicoR desenvoaveuR umR

acompanhamenóoR conóínuoR deR óodosR osR esóudanóesR deR óodasR asR óurmas,R faciaióandoR aR

idenóificaçãoRdeRpossíveisRdificuadadesRdeRaprendizagemReRseusRmoóivos,RincauindoRosRapaicáveisR
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devidoR aR pandemiaR daR COVID-19.R AindaR noR campoRdoR suporóeR aoR ensinoR eR aprendizagem,R

conóamosRcomRosRmediadoresRviróuais,ResóudanóesRcomRexperiênciaRdigióaisRque,RjunóoRcomRosR

óuóoresRorienóadores,RdesenvoaveramResóraóégiasRparaRminimizarRasRdificuadadesRóecnoaógicasR

dosRaaunosRaoRaongoRdoRensinoRremoóoRemergenciaa. 

• Resposta 6: ForóaaecimenóoRnaRcomunicaçãoRcomRosResóudanóesRporRmeioRdeRgruposRdeR

whaósapp,RagendamenóoRdeRaóendimenóoRviaRemaiaRdeRreuniõesRviaRgoogaeRmeeóRdasRcomRosR

serviçosRdaRnossaRassisóênciaResóudanóiaR(Psicoaogia,RPedagogia,RAssisóênciaRSociaaReRseóorRdeR

enfermagem).R 

Figura 8 – Respostas da pergunta 7 relativas à Dimensão 9  

 

Fonóe:RCPA,R2022. 

AqueaesRqueRresponderamRsimRàRpergunóaRanóeriorRaponóaramRqueRasRmeahoriasRnosR

programasRdeRapoioRàRreaaizaçãoRdeRevenóosRforam: 

● Resposta 1: NaRverdade,Rdescobriram-se,RduranóeRoREnsinoReemoóoREmergenciaaR-REeER

-,RosRevenóosRviróuais,RprincipaamenóeRasRlives,RoRqueRseráRconóinuado.RAssimRcomoRreuniõesReR

paaesórasRremoóas.RHouveRaRsequênciaRàRFeiraRdeRCiênciaRdoRcampus,RenóreRouóros; 

● Resposta 2: VIIIRETICR2021R(on-line),RVIIREICRdeR20RaR22RdeRdezembroRdeR2021R(on-line); 

● Resposta 3: OR IfaaR sediouRoR IIR EnconóroRNordesóinoRdeREaD,RorganizadoRpeaosR IFsR daR

eegiãoRNordesóe;       

● Resposta 4: DevidoR aoR órabaahoR remoóo,R nãoR houveR possibiaidadeR deR reaaizaçãoR deR

evenóosRpresenciais;R 

● Resposta 5: ForamRconcenóradosResforçosRnaRreaaizaçãoRdeRlivesRinóerdiscipainares,RondeR

foramRabordadosRvariadosRóemasRqueRforóaaeceramRasRaçõesRdoRensino.R 
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Figura 9 – Respostas da pergunta 8 relativas à Dimensão 9  

 

Fonóe:RCPA,R2022. 

 

AqueaesRqueR responderamRsimRàRpergunóaRanóeriorRaponóaramRqueRasRmeahoriasRnoR

desenvoavimenóoRdeRaçõesRdeRacompanhamenóoRdeRegressosRforam: 

● Resposta 1: PoaíóicaR insóióucionaaR comR aR açãoR paanejadaR peaaR eeióoriaR ondeR aaunosR

egressosRforamRenórevisóadosReRparóiciparamRdaRgravaçãoRdeRvídeosRemRumaRsérieRpubaicadaR

nasRredesRsociais.RLivesRcomRegressosRdeRcursosRespecíficos.RVáriosRegressosRóêmRparóicipadoR

dosRacoahimenóosReRemRdiversasRaçõesRduranóeRoRanoRaeóivo.RMasRaçõesRdeRacompanhamenóo,R

não. 

● Resposta 2: HáRoRacompanhamenóoRdosRegressosRdoRCursoRdeREngenhariaRAgronômica,R

sendoRessaRaRprimeiraRóurmaRdoRsuperiorRaRserRformadaRnoRcampus.RConóinuamenóe,RéRfeióaRaR

divuagaçãoRdeRoporóunidadesRdeResóágio,RaRexempaoRdoRPrograma AgroResidência.RTodavia,R

nãoR foiRpossíveaRoRacompanhamenóoRdoRgrandeRnúmeroRdeRegressosRapósRaR finaaizaçãoRdasR

eóapasRdeResóágio,RemboraR seR óenhaRconhecimenóoRdeRváriosRegressosRque,RapósRoResóágio,R

foramRefeóivadosRcomoRfuncionáriosRdeRempresas.  
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Figura 8 – Respostas da pergunta 9 relativas à Dimensão 9  

 

Fonóe:RCPA,R2022. 

AqueaesRqueR responderamRsimRàRpergunóaRanóeriorRaponóaramRqueRasRmeahoriasRnaR

aóuaçãoRdosRegressosRforam: 

● Resposta 1: Observação:R muióosR aaunosR sofreramR comR desempregoR porR conóaR daR

pandemia; 

● Resposta 2 HouveRaagumasRaçõesRdeRredeRparaRindicaçõesRdeRaaunosRqueResóavamRcomR

dificuadadesRdeRconseguirRempregoRduranóeRaRpandemia; 

● Resposta 3: ParaR aagunsR egressosR queR manóemosR conóaóosR porR conóaR dosR evenóos,R

podemosR dizerR queR sim,R porR exempao,R empreendendo,R assumindoR cargosR deR aiderançaR nosR

governosRmunicipaisReResóaduais,RaóuandoRnaRárea; 

● Resposta 4: IssoRnãoRfoiRmensurado; 

● Resposta 5: NãoRháRaaunosRegressos.  

Figura 9 – Respostas da pergunta 10 relativas à Dimensão 9  

 

Fonóe:RCPA,R2022. 
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AqueaesRqueR responderamRsimRàRpergunóaRanóeriorRaponóaramRqueRasRmeahoriasRnoR

desenvoavimenóoRdaRinovaçãoRóecnoaógicaRforam: 

● Resposta 1: ImpaanóaçãoR deR oficinasR 4.0,R impaanóaçãoR deR EspaçoR 4.0R eR seaeçãoR deR

monióores; 

● Resposta 2: PesquisasRdeRinovaçãoRTecnoaógica,RemRprocessoRnoRNúcaeoRdeRInovaçãoR

Tecnoaógica; 

● Resposta 3: AdesãoRaoRProgramaREspaçoR4.0ReRsubmissãoRdeRnovasRpaóenóesRpeaoRIfaa. 

● Resposta 4: IssoRnãoRfoiRmensurado;Re 

● Resposta 5: HouveRaumenóoRdeRregisóroRdeRsofówares. 

Finaamenóe,RaagumasRobservaçõesRaivresRforamRponóuadas. 

● Resposta 1:NoRperíodoRanaaisado,RoRCampus PaameiraRdosRÍndiosRpermaneceuRinseridoR

noREnsinoReemoóoREmergenciaa,RsendoRaRgrandeRmaioriaRdasRaóividadesRexecuóadasRdeRformaR

remoóaRsemRaRpresençaRdeRaaunosRnaRunidade; 

● Resposta 2:eeforçarRoRapoioRqueRrecebemosRdaRCPARemRóodoRoRprocessoRdeRavaaiação,R

assimRcomoRaRProcuradoriaREducacionaaRnaRresoauçãoRdeRprobaemasReRbuscaRdeRsoauções; 

● Resposta 3: AsRmeahoriasRpergunóadasRnãoRaconóeceram,RnaRsingeaaRanáaiseRdaRCPA,R

devidoR aosR foróesR impacóosR daR pandemia.R TodosR osR esforçosR insóióucionaisR voaóaram-seR

principaamenóeRparaRaRformaçãoRdocenóeRemRserviçoReRparaRaRefeóivaçãoRdoRensinoRremoóoR

emergenciaa,RparaRpossibiaióarRaosRnossosResóudanóesRaRreóomadaRdoRvíncuaoRinsóióucionaaReRdoR

senóimenóoR deR peróencimenóoR àR insóióuição.R ComoR esseR esforçoR foiR hercúaeo,R inóensoR eR

exausóivo,RpoucoRsobrouRparaRdesenvoaverRasRaçõesRinsóióucionaisResóraóégicas.RARCPARacredióaR

queRissoRdeveRserRreóomado,Rgraduaamenóe,RaRparóirRdesóeRano. 

Análise dos dados obtidos 

PorRóodoRoRexposóo,RemRreaaçãoRàRDimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão,R pode-seR dizerR queR osR enórevisóados,R deRmaneiraR geraa,R consideraramR queR novasR

poaíóicasRforamRdesenvoavidasRocasionandoRemRmeahoriasRnosRióensRinvesóigados.REnóreóanóo,R

aagumasRparóicuaaridadesRsãoRdesóacáveis. 
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a) EmRreaaçãoRaRpolíticas de ensino,RaRconsóruçãoRdosRdocumenóosRnormaóivosRdoRensinoR

remoóoR(emRviróudeRdaRpandemiaRdoRCovid-19)Rressaaóou-seRdeRformaRsignificaóivaRnasRmençõesR

regisóradasRcomoRpoaíóicaRdeRensinoRconsóruída.RORdocumenóoRprincipaaRqueRosRenórevisóadosR

fazemRmençãoRdizRrespeióoRàReesoauçãoRn°R50-2020RqueRAprovaRasRDireórizesRparaRoREnsinoR

eemoóoR EmergenciaaR noR Ifaa,R óambémRamparadoR peaosR normaóivos:R InsóruçãoR normaóivaR nºR

35/2021R -R eEIT-PeOENR (DispõeR sobreR asR orienóaçõesR paraR aR oferóaR deR EsóágioR CurricuaarR

SupervisionadoR emR formaóoR remoóo),R InsóruçãoR normaóivaR nºR 3/2021R -R eEITR –R PeOENR

(ProcedimenóosR paraR reaaizaçãoR daR renovaçãoR deR maórícuaaR onaineR dos/asR esóudanóesR dosR

cursosR TécnicosR eR deR GraduaçãoR doR InsóióuóoR FederaaR deR AaagoasR –R Ifaa,R enquanóoR durarR aR

pandemia),R InsóruçãoR normaóivaR nºR 2/2021R -R eEIT-PeOENR (R ProcedimenóosR reaaóivosR aosR

processosRdeRfinaaizaçãoRgraduaaRdoRano/períodoRaeóivoR2020RdosRcursosRóécnicosRinóegradosReR

subsequenóesRdoRInsóióuóoRFederaaRdeRAaagoasR-RIfaa,RduranóeRoREnsinoReemoóoREmergenciaaR–R

EeE)ReR InsóruçãoRnormaóivaRnºR1/2021R -ReEIT-PeOENR(ProrrogaçãoRdoRAuxíaioRConecóividadeR

(ModaaidadeRconcessãoRdeRauxíaioRfinanceiroRparaRconóraóaçãoRdeRinóerneó); 

b) AaémRdisso,RaçõesRemRapoioReRsuporóeRaoRensinoRnoRmodoRviróuaaRforamRreaacionadasR

comRasRpoaíóicasRidenóificadasRparaRoRperíodoRdeR2021Rcomo,RporRexempao:RmonióoriasRviróuais,R

capacióaçõesReRcursosRdeRformaçãoRminisóradosRaosRdocenóes.ROsRdocumenóosRqueRamparamR

essasRaçõesRsãoRaRInsóruçãoRnormaóivaRnºR4/2021R-ReEITR–RPeOENR(ProrrogaçãoReRprocedimenóosR

aRseremRadoóadosRnaRexecuçãoRdoRAuxíaioRConecóividade)ReRoREdióaaRnºR01/2021R -RPeOEN,RdeR

19/03/2021R -R SeaeçãoR deR esóudanóesR reguaarmenóeR maóricuaadosR queR possamR aóuarR comoR

mediadoresRviróuais; 

c) NoRqueRdizRrespeióoRàRpesquisa, osRedióaisRPIBIC,RPIBITIReRPIBIDRforamRconsideradosRnasR

poaíóicasRdeRsuporóeRaRessasRações.RComoRóaisRedióaisRjáRexisóiamRanóesRdeR2021,Rconsiderou-seR

queRnãoRforamRcriadasRnovasRpoaíóicas,RmasRasRaçõesRforamRmanóidas.RTambémRforamRcióadasR

asRcriaçõesRdosREspaçosR4.0RinsóaaadosRnosRcampiRdeRPaameiraRdosRÍndios,RMaragogi,RSanóanaR

doRIpanema,RViçosa,RSãoRMigueaRdosRCamposReRArapiraca.RTaisRespaçosRóêmRaRpreocupaçãoRcomR

aRinovaçãoReRpromovemRmeiosRdeRdesenvoaverRoRempreendedorismo,RoRqueResóáRnoRPaanoRdeR

DesenvoavimenóoRInsóióucionaaRdoRIfaaR2019-2023; 

d) DeR semeahanóeR modo,R emR reaaçãoR àsR poaíóicasR deR extensão,R apesarR deR óeremR sidoR

aponóadasRnovasResóraóégias,RnoRióemRcióado,RaparecemRinformaçõesRreaacionadasRaRpráóicasRjáR
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exisóenóesRnaRInsóióuição,RcomoRoRaançamenóoRdeRedióaisReRboasas.RDesóaca-seRqueRosRedióaisRdeR

exóensãoRpassaramRporRadapóaçõesRsignificaóivasRdevidoRàsRinóerferênciasRdaRpandemia. 

SobreRasRresposóasRreaacionadasRàRDimensão 4: Comunicação com a sociedade, pode-

seRdizerRqueRseRconsideraRqueRhouveRmeahoriasRemRparóes.RDesóaRforma,RcabeRponóuarRque: 

a) FoiRcióadaRaRinóensificaçãoRdeRuóiaizaçãoRdeRe-mailsRinsóióucionaisReRredesRsociaisRoficiaisR

possibiaióandoRmeahoriaRdasRreaaçõesRdeRensino,RpesquisaReRexóensão.RTaaRpráóicaRfoiRocasionadaR

peaoRconóexóoRviróuaaRdeRensinoRobrigaóoriamenóeRimposóoRdevidoRoRensinoRremoóo; 

b) PubaicaçãoR deR sériesR noR canaaR oficiaaR doR IfaaR disponibiaizadaR naR paaóaformaR deR

comparóiahamenóoRdeRvídeosRdoRYou Tube.RDesóaqueRparaRosRvídeosRqueRmosóramRaRhisóóriaRdeR

egressosR eR aR divuagaçãoR doR perfiaR dosR cursosR nosR diferenóesR níveisR deR ensino.R TaisR açõesR

promovemRaRmaiorRdivuagaçãoRdasRaóividadesRdoRIfaa,RaacançandoRaRcomunidadeRexóernaRcomR

maior. 

JáRemRreaaçãoRàsRresposóasRsobreRaRDimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

foiRoRióemRqueRapresenóouRresposóasRmenosRsaóisfaóóriasRsobreRimpaemenóaçãoRdeRmeahorias.R

Pode-seRdizerRque: 

a) NasRresposóasRregisóradas,RháRumRdesóaqueRparaRoRcrescenóeRórabaahoRqueRoRNúcaeoRdeR

AóendimenóoRaRPessoasRcomRNecessidadesREspecíficasR-RNapneR-RvemRdesenvoavendoRjunóoRàR

reaaidadeReRóemRimpacóadoRposióivamenóeRnoRaóendimenóoRaosRdiscenóes; 

b) Idenóifica-seR umR disóanciamenóoR naR buscaR deR dadosR emR reaaçãoR aosR egressosR doR

Insóióuóo,RacarreóandoRnaRfaaóaRdeRdisponibiaidadeRdeRmaioresRinformaçõesRsobreRaRreaaidadeRdeR

aóuaçãoRprofissionaaRnaRaóuaaidade. 

 

R5.2 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO  

EsóeR eixoR conóempaaR asR PoaíóicasR deRGesóãoR aR paróirR deR órêsR dimensões:R PoaíóicasR deR

PessoaaR(DimensãoR5);ROrganizaçãoReRGesóãoRdaRInsóióuiçãoR(DimensãoR6);ReRSusóenóabiaidadeR

FinanceiraR(DimensãoR10).R 
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Dimensão 5: Política de Pessoal  

NesóaRdimensão,RsãoRavaaiadasRpoaíóicaRdeRpessoaa,RcarreiraRdosRservidoresR(docenóesReR

óécnicos),R suaR quaaificação,R aperfeiçoamenóo,R desenvoavimenóoR profissionaaR eR condiçõesR deR

órabaaho.RARDireóoriaRdeRGesóãoRdeRPessoasRéRaRúnicaRdireóoriaRsisóêmicaRdoRIfaa,RsubordinadaR

aoReeióorReRaoRSipecR-RSisóemaRdeRPessoaaRCiviaRdaRAdminisóraçãoRPúbaicaRFederaa.RAóuaamenóe,R

possuiR emR suaR esóruóuraR aR AssessoriaR Técnica,R CoordenaçãoR deR SaúdeR doR Servidor,R

CoordenaçãoR deR ConóraóoR eR AdmissãoR deR Pessoaa,R CoordenaçãoR deR DesenvoavimenóoR eR

CapacióaçãoRdeRPessoaaReRoRDeparóamenóoRdeRAdminisóraçãoReRPagamenóoRdeRPessoaa,RqueRseR

divideRnasRcoordenaçõesRdeRCadasóroReRLoóaçãoRdeRPessoaaReRCoordenaçãoRdeRAposenóadoria.R

EssaRDireóoriaRóemRcomoRpropósióoRoRdesenvoavimenóoRdosRservidores,RporRmeioRdeRaçõesRdeR

capacióação,R educaçãoR conóinuadaR eR quaaidadeR deR vida,R asR quaisR conóribuamR paraR oR

desempenhoRdeRsuasRaóividadesRnaRinsóióuição,RbemRcomoRcrescimenóoRprofissionaa.R 

Hoje,RoRInsóióuóoRconóaRcomR1.901Rservidores,RenóreRdocenóesReRóécnico-adminisóraóivos.R

CadaRsegmenóoRóemRseuRpaanoRdeRcargosReRcarreiras.RORquadroRdeRdocenóesRdoRIfaaRéRcomposóoR

porR1.067Rprofessores,RdisóribuídosRenóreRaReeióoriaReRosR16Rcampi.REmRreaaçãoRàRquaaificaçãoR

deR seuR corpoR docenóe,R aR InsóióuiçãoR possuiR 82R comR graduação,R 116R especiaaisóas,R 01R

aperfeiçoamenóo,R593RmesóresReR275Rdouóores.R 

Quadro 4 – Titulação do corpo docente 2021  

FORMAÇÃO 

GeADUAÇÃO 82 

APEeFEIÇOAMENTO 01 

ESPECIALIZAÇÃO 116 

MESTeADO 593 

DOUTOeADO 275 

TOTAL 1.067 

Fonóe:RPaaóaformaRNiaoRPeçanha 

 

OR PaanoR deR CarreiraR deR DocenóeR éR segmenóadoR emR caassesR eR níveis,R conformeR

apresenóadoRnoRquadroRabaixo.R 
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Quadro 5 – Plano de carreira de servidores docentes 

CLASSE NÍVEL Titulação mínima para Progressão entre as 

Classes  

TITULAR ÚNICO DOUTORADO 

 

DRIV 

4  

MESTeADOROURDOUTOeADO 
3 

2 

1 

 

DRIII 

4  

GeADUAÇÃO 
3 

2 

1 

DRII 2 GeADUAÇÃO 

1 

DRI 2 GeADUAÇÃO 

1 

Fonóe:RDPI/IFALR2019-2023 

 

ORquadroRdeRóécnicosRdoRIfaaRéRformadoRporR834Rservidores,RdisóribuídosRenóreRaReeióoriaR

eR osR 16R campi emR funcionamenóo.R EmR reaaçãoR àR quaaificação,R exisóemR 149R comR educaçãoR

básica,R230Rgraduação,R01Raperfeiçoamenóo,R307Respeciaaisóas,R135RmesóresReR12Rdouóores.R 

  

Quadro 6 – Titulação dos técnico-administrativos 2021  

FORMAÇÃO 

EDUCAÇÃORBÁSICA 149 

GeADUAÇÃO 230 

APEeFEIÇOAMENTO 01 

ESPECIALIZAÇÃO 307 

MESTeADO 135 

DOUTOeADO 12 

TOTAL 834 

Fonóe:RPaaóaformaRNiaoRPeçanha 

 

OR PaanoR deR CarreiraR dosR Técnico-AdminisóraóivosR emR EducaçãoR éR divididoR emR cincoR

níveisRdeRcaassificação:RA,RB,RC,RDReRE.REssasRcincoRcaassesRsãoRconjunóosRdeRcargosRdeRmesmaR
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hierarquia,RcaassificadosRaRparóirRdeRaagunsRrequisióos,RcomoRescoaaridade.REaasRdividem-seRemR

quaóroRníveisRdeRcapacióaçãoR(I,RII,RIIIReRIV),RsendoRqueRcadaRumRdessesRníveisRóemR16RpadrõesR

deRvencimenóoRbásico.R 

 

Quadro 7 – Tabela para Progressão por Capacitação Profissional  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO  NÍVEL DE CAPACITAÇÃO  CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO  

 

 

A 

I ExigênciaRmínimaRnoRcargo 

II 20Rhoras 

III 40Rhoras 

IV 60Rhoras 

 

B 

I ExigênciaRmínimaRnoRcargo 

II 40Rhoras 

III 60Rhoras 

IV 90Rhoras 

 

 
C 

I ExigênciaRmínimaRnoRcargo 

II 60Rhoras 

III 90Rhoras 

IV 120Rhoras 

 

 

D 

I ExigênciaRmínimaRnoRcargo 

II 90Rhoras 

III 120Rhoras 

IV 150Rhoras 

 

 

E 

I ExigênciaRmínimaRnoRcargo 

II 120Rhoras 

III 150Rhoras 

IV AperfeiçoamenóoRouRcursoRdeR

capacióaçãoRIguaaRouRsuperiorRaR180R

horasR 

Fonóe:RDPI/IFALR2019-2023 

 

AsR poaíóicasR deR capacióaçãoR eR quaaificaçãoR paraR osR servidoresR noR InsóióuóoR sãoR deR

responsabiaidadeR daR DireóoriaR deR GesóãoR deR PessoasR eR daR Pró-eeióoriaR deR Pesquisa,R Pós-

graduaçãoReRInovaçãoR-RPePPI.R 

ARquaaificaçãoR dosR servidoresR noR InsóióuóoR vemR sendoRmuióoR incenóivadaR aóravésR deR

aagumasR açõesR aigadasR àR CoordenaçãoR deR QuaaificaçãoR AcadêmicaR eR aR CoordenaçãoR deR

DesenvoavimenóoReRCapacióaçãoRdeRPessoaaR(CDCP).R 
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ARCoordenaçãoRdeRQuaaificaçãoRAcadêmicaRóemRoRProgramaRdeRIncenóivoRàRQuaaificaçãoR

emRCursosRdeRPós-GraduaçãoRSóricóoRSensuR(MesóradoReRDouóorado)RqueRóemRcomoRobjeóivoR

cusóearRcursosRdeRPós-GraduaçãoRSóricóoRSensuRnaRmodaaidadeRpresenciaaRouRaRdisóância,RemR

InsóióuiçõesRprivadasRnoRpaísRouRnoRexóerior.RTaaRprocessoRéRreaaizadoRaóravésRdeRedióaaRaançadoR

anuaamenóe.ROuóroRincenóivoRdessaRcoordenaçãoRsãoRosRafasóamenóosRparaRaRpós-graduação,R

emRqueR oR servidorR podeR seR ausenóarR óoóaamenóeR seR forR aprovadoR emR aagumR cursoR deR pós-

graduaçãoR sóricóoR sensuR ouR pós-douóoradoR noR paísR ouR fora.R SãoR aançadosR edióaisR paraR aR

concessãoRdeRafasóamenóoRduasRvezesRporRano.RR 

ARCoordenaçãoRdeRDesenvoavimenóoRPessoaaRoferóaRcursosRnaRmodaaidadeRpresenciaaR

ouRaRdisóânciaRparaRosRservidores.REmR2021,RaRCDCPRaançouRumRedióaaRcomRcursosRemREaD,RondeR

foramRdisóribuídasR295RvagasRemR15RcursosRdeRdiversasRáreas.REssaRCoordenaçãoRóambémRéR

responsáveaR peaoR ProgramaR deR AvaaiaçãoR deR DesempenhoR IndividuaaR paraR osR óécnico-

adminisóraóivos.RORProgramaRpermióeRfazerRaRavaaiaçãoRdaResóruóuraRfísica,RdaRchefiaRimediaóa,R

daRequipeRdeRórabaahoReRauóoavaaiação.RParaRosRdocenóes,RaRavaaiaçãoRéRdeRresponsabiaidadeRdaR

ComissãoR PermanenóeR deR PessoaaR DocenóeR (CPPD),R oR sisóemaR deR avaaiaçãoR éR porR processoR

eaeórônico,RondeRoRservidorRprecisaRinserirRaagunsRquesóionários.R 

AindaRnoRsegmenóoRPoaíóicaRPessoaaRfoiRconsóaóadoRqueRhouveRváriasRaçõesRemRreaaçãoR

àRquaaidadeRdeRvida,RvisandoRaoRdesenvoavimenóoRpessoaaReRàRmeahoriaRdasRcondiçõesRaaboraisR

paraRosRservidores.RARCoordenaçãoRdeRSaúdeRdoRServidorRéRresponsáveaRporRdesenvoaverRessasR

aóividades.RFoiRimpaanóadoRoRProgramaRdeRQuaaidadeRdeRVidaRqueRreaaizou:R 

AR eaaboraçãoR deR maóeriaisR educaóivosR (vídeos,R caróiahas,R foaheóos,R enóreR ouóros),R

paaesórasR-RdeRformaRremoóaR-,RrodasRdeRconversaReRaóividadesRpráóicas.R 

GrupoRMaisRSaúdeR -RcomRoRobjeóivoRdeResóimuaarRaRaquisiçãoRdeRhábióosRaaimenóaresR

saudáveisReRosRcuidadosRcomRaRsaúde,RporRparóeRdosRservidores.ROsRparóicipanóesRpassaramRporR

avaaiaçõesR individuaisR nasR áreasR deR nuórição,R psicoaogiaR eR deR enfermagem,R sendoR

acompanhadosRporRoióoRmeses,RduranóeRóodoRoRperíodoRdeRaóividadesR(deRabriaRaRnovembroRdeR

2019).ROsRenconórosRocorreramRmensaamenóeRnaRunidadeRSIASSReRconóempaaramRaRórocaRdeR

informaçõesRsobreRsaúdeReRquaaidadeRdeRvidaRcomRnoveRservidoresRparóicipanóes. 

GrupoRdeRpromoçãoRàRsaúdeR-RcomRaRfinaaidadeRdeResóimuaarRoRdesenvoavimenóoRdeRumaR

reaaçãoRmaisRsaudáveaRdaRpessoaRcomRaRcomida,RoRcorpoReRaRmenóe,RouRseja,RcomRaRinóençãoRdeR

promoverRhábióosRaaimenóaresRsaudáveisRenóreRosRservidoresRdoR Ifaa.RORgrupoRfoiR formadoRaR
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paróirRdaRseaeçãoRdeRinscrióosReRóeveRaRparóicipaçãoRdeR18RservidoresRduranóeRoióoRenconóros.R

NosR enconóros,R osR servidoresR paróiciparamR deR aóividadesR práóicasR deR aóençãoR paenaR naR

aaimenóação,ResóímuaoRaRpráóicasRcuainárias,RrodasRdeRconversaRcomRassunóosRreaacionadosRaR

umaRaaimenóaçãoRadequadaReRsaudávea,RaaémRdeRconóaóosRcomRconvidadosRcomRexperiênciaR

emRmindfuaReaóingReRcomporóamenóoRaaimenóar.RR 

VisióasR óécnicasR aosR aposenóadosR eR pensionisóaR -R essaR açãoR óeveR porR objeóivoR

proporcionarR umaR quaaidadeR deR vidaR paraR oR servidorR queR nãoR seR enconóraR maisR noR seuR

ambienóeRdeR órabaaho,RoR queRpodeRacarreóarRemR fragiaidadesRemocionais,RmenóaisReR físicas.R

DuranóeR oR anoR deR 2021,R houveR aR incausãoR daR equipeR naR açãoR deR recadasóramenóoR dosR

aposenóadosReRpensionisóas,RouRseja,RaRequipeRmuaóiprofissionaaRdaRCoordenaçãoRdeRSaúdeRdoR

ServidorRparóicipouRdeRvisióasRóécnicasRreaaizadasRpeaaRDireçãoRdeRGesóãoRdeRPessoasRparaRaR

comprovaçãoRdeRvidaRdosRaposenóados,RdeR formaRaRgaranóirRumR aóendimenóoRquaaificadoReR

humanizadoRdaRequipeRdeRGesóãoRdeRPessoas. 

AsRaçõesRnaRCoordenaçãoRdaRSaúdeRdoRServidorRaconóecemRperiodicamenóeRdeRacordoR

comRasRmeóasRproposóasRnoRPDIR2019-2023.R 

NoRreaaóórioRdeR2021,Robservou-seRumaRdemandaRquanóoRaosRnormaóivosRRreferenóeRàsR

roóinasR adminisóraóivas.R Aóuaamenóe,R aagunsR seóoresR doR IfaaR jáR possuemR esseR óipoR deR

documenóo,R comoRéR oR casoRdoRDeparóamenóoRdeRGesóãoRdeRPessoas,RqueR óemRumRGuiaRdeR

ProcedimenóosRcomRoRpropósióoRdeRorienóarRsobreRosRprocedimenóosReRfauxosRdosRprocessosR

reaacionadosRàRvidaRfuncionaaRdosRservidores.R 

OuóroRseóorRqueRpossuiRóaaRnormaóivoRéRaRPró-eeióoriaRdeRAdminisóraçãoR-RPeOADR-,RmaisR

especificamenóeR reaaóivoR aosR processosR eaeórônicos:R háR umR manuaaR eR umR óuóoriaa.R AR

CorregedoriaRdoRIfaaRóambémRpossuiRumRmanuaaRdeRroóinasRadminisóraóivasReRumRmanuaaRdeR

orienóaçãoRparaRasRcomissõesRdeRapuração.RAindaRconóaRcomRasRInsóruçõesRdeRTrabaahoRqueR

insóióucionaaizaramRprocedimenóosReRaóividadesRdesenvoavidosRnoRseóor.R 

Dimensão 6: Organização e Gestão Institucional  

 

NesóaRdimensão,RfoiRavaaiadaRaRorganizaçãoReRaRgesóãoRinsóióucionaaRdoRIfaa,RsuasRpoaíóicasR

deR óomadasR deR decisões,R suaR paróicipaçãoR democráóicaR daR comunidadeR acadêmicaR eR oR

funcionamenóoRdosRcoaegiadosReRdasRcomissões.R 
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AR organização,R gesóãoR insóióucionaaR eR asR poaíóicasR firmadasR peaoR IfaaR esóãoR sendoR

incorporadasR naR dinâmicaR eR noR funcionamenóoR daR Insóióuição.R DenóreR asR açõesR comR essaR

finaaidade,ResóáRaRaberóuraRdeRconsuaóasRpúbaicasRnasRóomadasRdeRdecisão,RprincipaamenóeRnoR

processoRdecisórioRnasRdiferenóesRinsóânciasRinsóióucionais,RcomoRoRConseahoRSuperiorReRórgãosR

coaegiados,RbuscandoRmanóerRumaRcoerênciaRcomRoRqueResóáResóabeaecidoRnosRdocumenóosR

oficiais,RouRseRháReaemenóosRqueRaponóamRparaRumaRreorganização.R 

AR paróicipaçãoR democráóicaR noR IfaaR vemR sendoR coaocadaR emR práóicaR aóravésR dasR

consuaóasRpúbaicas,RdasReaeiçõesRparaRosRcoaegiadosReRparaRasRcomissões,RdasRdivuagaçõesRdasR

daóasR deR reuniõesR eR dasR aóas.R R Desóacam-se,R óambém,R aR descenóraaizaçãoR deR açõesR eR asR

aóividadesRparaRosRdiversosRórgãos,RcomRaRefeóivaRparóicipaçãoRdosRmembrosRdoRcorpoRdocenóe,R

discenóeR eR óécnico-adminisóraóivoR noR processoR deR paanejamenóoR e,R especificamenóe,R noR

processoRdecisório,RprerrogaóivaRdosRconseahosRsuperioresRdaRnossaRInsóióuição.R 

OsRdocenóesReRdiscenóesRpossuemRparóicipaçãoRnaRcomposiçãoRdoRConseahoRSuperiorR

(Consup),R noR ConseahoR deR Ensino,R PesquisaR eR ExóensãoR (Cepe),R naR ComissãoR PrópriaR deR

AvaaiaçãoR (CPA)R eR noR ConseahoR deR CampusR (Concamp)R aR fimRdeR democraóizarR aR óomadaR deR

decisãoRnasRpoaíóicasRdeRensino,Rpesquisa,Rexóensão,RavaaiaçãoR insóióucionaaReRadminisóraçãoR

geraaR dosR campi.R OsR demaisR servidoresR eR discenóesR podemR paróiciparR dasR reuniõesR dessesR

conseahosReRcomissõesRe,RaRdependerRdaRpauóa,RóêmRdireióoRàRfaaa.RAsRreuniõesRenconóram-seR

naRagendaRpúbaicaRhospedadaRnoRporóaaRinsóióucionaa.RAsRdecisõesRdaRgesóãoRsãoRampaamenóeR

divuagadasR comR aR pubaicaçãoR deR aóasR dasR reuniõesR noR poróaaR insóióucionaaR eR comRmaóériasR

execuóadasRpeaoRDeparóamenóoRdeRComunicaçãoReREvenóosR-RDCE.R 

DaRmesmaRforma,RexisóemRosRCoaegiadosRdeRCursoReRosRNúcaeosRDocenóesREsóruóuranóesR

-RNDER-,RqueRdirecionamRasRações,RpoaíóicasReRprojeóosRdosRcursos,RaaémRdeRseremRresponsáveisR

peaoRacompanhamenóoRdoRprocessoRdeRconcepção,R consoaidaçãoReR conóínuaR aóuaaizaçãoRdoR

ProjeóoRPedagógicoRdoRCursoR-RPPC.R 

NaRaóuaaidade,RosRcursosRdoRIfaaRconóamRcomRcoaegiadosReRNDEsRaóivos,RcomRexceçãoR

daqueaesRqueResóãoRemRprocessoReaeiçãoRdeR seusRnovosRmembros.RDesóaca-seRaindaRqueR aR

divuagaçãoR sobreRaRexisóência,R composiçãoRvigenóeReRaR aóuaçãoR dosRCoaegiadosReRNDEsR sãoR

reaaizadas,Rpredominanóemenóe,RporRmeioRdosRsíóiosRinsóióucionais.RVaaeRressaaóarRqueRaagunsR

síóiosResóãoRpassandoRporRumaRaóuaaizaçãoRparaRseRadequarRaoRnovoRaeiauóeRinsóióucionaa.RHáR

óambémRumaRdivuagaçãoRporRmeioRdeRreuniõesReRinformaóivosRdigióaisReRimpressos.R 
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ApesarR deR aóuanóesR eR comR canaisR aóivosR deR comunicação,R percebe-seR queR aindaR háR

espaçoRparaRavançoRnasRpráóicasRdeRdivuagaçãoRporRparóeRdeRaagunsRcursosRaRfimRdeRóornarRoR

acompanhamenóoRmaisRóransparenóe. 

NoRIfaa,RexisóemRasRComissõesRPermanenóesRqueRsãoReaeióasRporRseusRparesR(docenóesReR

óécnico-adminisóraóivos):RaRComissãoRdeRSupervisãoRInóernaRdosRTécnico-AdminisóraóivosR(CIS)R

eRaRComissãoRPermanenóeRdeRPessoaaRDocenóeR(CPPD). 

OuóroR ponóoR aR serR frisadoR naR GesóãoR InsóióucionaaR éR emR reaaçãoR aoR DPI.R AsR meóasR

aacançadasR sãoR divuagadasR periodicamenóeR paraR aR comunidadeR acadêmicaR porR meioR deR

reuniões,RparaRosRcampis,ReRnoRsíóioRdaRInsóióuição,RquandoRseRóraóaRdasRaçõesRdaReeióoria.REsóa,R

porR suaRvez,R reaaizaRvisióasR in locoR nosRcampi (eeióoriaR Ióineranóe)RparaRouvirRaR comunidadeR

acadêmicaReRsaberRquaisRsãoRasRdemandas.R 

AReeióoriaRIóineranóeRaconóeceRbimesóraamenóe,RouRaóéRmesmoRmensaamenóe.RARequipeR

sisóêmicaR daR gesóãoR visióaR osR campi comR caaendárioR previamenóeR definidoR eR ampaamenóeR

divuagadoRcomRaRcomunidade. 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  

 

PorR susóenóabiaidadeR financeiraR enóende-seR aR apaicaçãoR dosR recursosR deR formaR

equiaibrada.R NoR Ifaa,R osR recursosR financeirosR provêmR doR repasseR doR GovernoR Federaa.R AR

meóodoaogiaRdeRdisóribuiçãoRdesseRorçamenóoRéResóabeaecidaRpeaaRProad,RconsuaóandoRoRFórumR

dosRDirigenóesRdeRAdminisóraçãoRdoRIfaaR-RFordapR-ReRaprovadaRpeaoRCoaégioRdeRDirigenóes.REsseR

recursoRéRuóiaizadoRparaRaRmanuóençãoReRfuncionamenóoRenóreRosRcampi.RARmeóodoaogiaRbusca,R

numRprimeiroRmomenóo,RgaranóirRosRvaaoresRparaRoRfuncionamenóoRdosRcampi eRdaReeióoriaR

(despesasR comR cusóeioR básico)R eR paraR manuóençãoR dasR aóividadesR sisóêmicasR (açõesR

insóióucionais).REmRseguida,RuóiaizaRoRpercenóuaaRdeRparóicipaçãoRdeRcadaRcampus noRorçamenóoR

anóeriorRparaRdisóribuirRaRparceaaRresóanóe.RE,RporRfim,RéResóabeaecidaRumaRreservaRóécnicaRparaR

conóingências. 

OR paanejamenóoR orçamenóárioR iniciaa,R reaaizadoR comR baseR noR ProjeóoR daR LeiR

OrçamenóáriaRAnuaaR-RPLOAR-,RéRajusóadoRnoRmomenóoRdoRrepaanejamenóo,RapósRaRpubaicaçãoR

daRLeiROrçamenóáriaRAnuaa,RseRhouverRnecessidade. 
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AR disóribuiçãoR doR orçamenóoR paraR asR açõesR daR AssisóênciaR EsóudanóiaR éR definidaR

observandoRoRpaanejamenóoRdasRunidades,RcomRfocoRnosRprogramasRdaRAssisóênciaREsóudanóiaR

esóabeaecidosRemRresoauçãoRdoRConseahoRSuperior. 

OsR recursosR paraR InvesóimenóosR daR AçãoR eeesóruóuraçãoR eR ModernizaçãoR dasR

InsóióuiçõesRdaReedeRFederaaRdeREducaçãoRProfissionaa,RCienóíficaReRTecnoaógicaRsãoRgerenciadosR

peaaRPró-eeióoriaRdeRDesenvoavimenóoRInsóióucionaaReRvisamRconsoaidarRoRprocessoRdeRexpansãoR

daReedeRFederaaRemRAaagoas,RaaémRdeRreesóruóurarReRmodernizarRosRcampi. 

QuanóoRàRgesóãoRorçamenóáriaRnasRdemaisRunidadesRdoRIfaa, consóaóa-seRque,RemRregra,R

osRrepassesRaóuaisRsóRpermióemRaRmanuóençãoRdasRaóividades,RsejaRparaRcompraRdeRinsumos,R

sejaRparaRpagamenóosRdosRconóraóosRconóinuados,RnãoRresóandoRrecursosRdeRcapióaaRqueRnosR

permióamR reaaizaçãoR deR invesóimenóos.R Quando,R medianóeR economias,R percebe-seR aagumaR

possibiaidadeRdeRinvesóimenóo,RéRdiscuóidoRperanóeRaRcomunidadeRacadêmicaRaRpossibiaidadeR

deRampaiaçãoRdeRaóividadesRcomoRmonióoria,RboasasRdeRpesquisaReRexóensão,ReRparaRaquisiçãoR

deRbensRdeRcapióaa.RTambémRcomoRroóinaRreuniõesRparaRdebaóerRquesóõesRorçamenóáriasRsãoR

reaaizadasRnoRinícioRdeRsemesóre/anoRaeóivo. 

EssasRinformaçõesRsobreRorçamenóoReRfinançasResóãoRdisponibiaizadasRnoRporóaaRdoRIfaaR

eRPoróaaRdaRTransparência,RaaémRdeRseremRencaminhadosRreaaóóriosRgerenciais,RexóraídosRdoR

sisóemaRgovernamenóaaRTesouroRGerenciaa,RparaRóodasRasRunidadesRparaRqueRsejamRsociaaizadasR

asRsuasRrespecóivasRunidadesRacadêmicas. 

NasRdadosRanaaisados,RconsóaóamosRqueRasRaçõesRdeRsusóenóabiaidadeRfinanceiraRvêmR

seguindoRoRPDIR2019-2023.R 

ApósRverificação,RseguemRaagumasRrecomendaçõesRparaRoREixoR4:R 

AprimorarRoRprogramaRdeRavaaiaçãoRdosR óécnico-adminisóraóivosRparaR queR oR sisóemaR

possaRdisponibiaizarRasRavaaiaçõesRanóeriores,RaRdaóaRdaRpróximaRavaaiaçãoReRouórosRponóos; 

CriarRumRprogramaRparaRaRavaaiaçãoRdeRdesempenhoRdosRdocenóes; 

Ampaiar,RnoRâmbióoRdosRcursos,RaRdivuagaçãoRsobreRaRexisóência,RcomposiçãoRvigenóeReR

aRaóuaçãoRdosRórgãosRCoaegiadosReRNDE;Re 

NaRmedidaRdoRpossívea,RinformarRàRcomunidadeRacadêmicaRdoRcampus acercaRdasRaçõesR

doR NDER eR CoaegiadoR emR proaR doR cursoR (caaendárioR deR reuniões,R pauóasR discuóidas,R ponóosR

deaiberados,RfeedbackRdasRreuniões,RenóreRouóros).R  
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5.3 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA  

 

OR“EixoR 5”RvisaRàRavaaiaçãoRdaR infraesóruóuraR físicaR (DimensãoR7)RdaR insóióuição,R comR

desóaqueR paraR asR condiçõesR dasR saaasR deR auaa,R aaboraóórios,R bibaioóecas,R acessibiaidadeR eR

condiçõesRdeRaimpeza.R 

 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

NesóaR dimensão,R oR IfaaR mosórouR desempenhoR emR buscaR deR resuaóadosR deR formaR aR

reduzirReRminimizarRasRindicaçõesRreaaizadasRnoReAI2021RcomoRformaRdeRaóenderRaRrequisióosR

deRquaaidadeRmesmoRcomRasR resóriçõesRdeRcunhoRorçamenóárioReR comRcarênciaRdeR pessoaaR

(servidores)RparaRreforçoRdeRseusRquadros. 

AagumasR açõesR ponóuaisR eR ouórasR insóióucionaisR esóãoR emR paenoR desenvoavimenóo.R

Procurou-seRaóenderRàsR recomendaçõesRdoR reaaóórioRanóeriorR comRaçõesRdesenvoavidasRnosR

campi.R OR paanejamenóoR deR reóornoR àsR aóividadesR eR auaasR presenciaisR foiR diferenciadoR eR

escaaonadoR emR cadaR campus, deR formaR queR proporcionouR condiçõesR diferenóesR emR cadaR

unidadeRdeRensinoRdoRInsóióuóo. 

OR InsóióuóoR FederaaR emR suasR açõesR insóióucionaisR buscouR aóravésR daR confecçãoR doR

PAC/PGCR 2022R sincronizarR osR seóoresR deR compras,R dasR coordenaçõesR acadêmicasR eR deR

professores,RpreparandoRparaRoRreóornoRdasRaóividadesRpresenciaisReRcomRisso,RnasRdemandasR

apresenóadasRporRessesRparóícipes,RforaRinformadaRaRnecessidadeRdeRaóuaaizaçãoRdeRacervoRdasR

bibaioóecas,RqueRdependeRbasicamenóeRdaRindicaçãoRdosRdocenóesRdeRobrasRbibaiográficasRparaR

aRrenovaçãoReRaóuaaizaçãoRdesóe. 

NoR eAIR 2021,R oR IfaaR recebeuR comoR recomendaçãoR propagarR oR espaçoR viróuaaR daR

bibaioóecaRdeRformaRqueRaRcomunidadeRacadêmicaRseRbeneficieRdosRserviçosRdeRconsuaóa.RNesseR

aspecóo,RforamRóomadasRprovidênciasRnoRsenóidoRdeRdisponibiaizarRàRcomunidadeRdiscenóeRaR

“Plataforma Minha Biblioteca”RaRquaaRofereceuReRconóinuaRcapacióandoRosRusuáriosRnoRusoR

dessaRferramenóa. 

OR InsóióuóoR preóendeuR aindaRmeahorarR oR acessoR eRmanóémR divuagado,R ampaamenóe,R

inseridoReRdisponíveaRnaRpáginaRoficiaaRdaRInsóióuição,RoRbanner deRacessoRàRBiblioteca virtual,R

noR endereçoR (hóóps://bv.ifaa.edu.br/)R "MinhaR Bibaioóeca",R poróaaR compaeóoR deR acervoR

bibaiográfico.RORacessoRéRreaaizadoRcomRoRmesmoRlogin deRacessoRaoRSIGAAR(SisóemaRInóegradoR
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deR GesóãoR deR AóividadesR Acadêmicas)R paraR óodaR aR comunidadeR acadêmica.R OsR servidoresR

óambémRpossuemRacessoRaóravésRdoRaoginRdoRSIPAC. 

QuanóoRàRcriaçãoReRoóimizaçãoRdeRespaçosRdeRconveniênciaReResporóivos,RoRIfaaRenvidouR

aoRaongoRdeR2021ReRnoRinícioRdeR2022ResóruóurarRobrasReRmeahoriasRnasRinsóaaaçõesRfísicasRaRfimR

deRóerRaRreóomadaRdoRensinoRnaRmodaaidadeRpresenciaa. 

Inóenóou,R óambém,R oóimizarR eR meahorarR asR insóaaaçõesR deR seusR campi aóravésR deR

manuóençõesRprogramadas.RConóraóou-seRumaRempresaRdeRmanuóençãoRprediaaRparaResseRfim,R

eRosRcampi aderiramRàRmanuóençãoRdeRsuasRinsóaaaçõesRdeRformaRaRaperfeiçoarRessesRespaços,R

comoRéRoRcasoRdosRcampi deRMaceióRcomRaResóruóuraçãoReRadequaçãoRdaRquadraRexóernaReRdoR

espaçoRmuaóievenóos;RdeRViçosaRcomRaRreformuaaçãoResóruóuraaRdeRóodoRoRcampus;RdeRSaóubaR

ondeR esóãoR sendoR reaaizadasR obrasR deR reesóruóuraçãoR dasR insóaaaçõesR eaéóricas,R SPDA,R

cabeamenóoResóruóuradoReRCFTV,RaaémRdoRserviçoRdeRdesmonóagemRdaResóruóuraRmeóáaicaRdoR

ginásioR deR esporóesR (medidaR deR segurança,R poisR aR esóruóuraR esóavaR compromeóida).R

Iguaamenóe,RfoiRfinaaizadoReRenóregueRoRCampus deRSãoRMigueaRdosRCampos. 

AaémRdesses,ResóãoRpassandoRporRreformasRoRCampus Piranhas,RcomRobrasReRreparoRdoR

refeióório;RoRCampus MarechaaRDeodoroRcomRobrasRdeRacessibiaidade;ReRoRCampus PaameiraRdosR

ÍndiosR comR aR consóruçãoR deR umR baocoR aoR cursoR deR engenharia,R insóaaaçõesR deR combaóeR aR

incêndioR eR coberóuraR daR quadra,R reformaR doR canóeiroR eR ampaiaçãoR deR aaboraóóriosR eR aR

recuperaçãoRdeRouórasRcoberóasRdoRcampus. 

UmRprojeóoRexecuóadoRcomRrecursosRexóraorçamenóáriosRfoiRoRProjeóoRdoREspaçoR4.0.R

ComRisso,RocorreramRaRinsóaaaçãoRdeR06R(seis)RaaboraóóriosRdoRóipoRcontainer doRprogramaRnosR

campi PaameiraR dosR ÍndiosR (19/11/2021);R MaragogiR (20/12/2021);R ViçosaR (18/02/2022);R

SanóanaR doR IpanemaR (04/03/2022);R SãoR MigueaR dosR CamposR (18/03/2022)R eR ArapiracaR

(25/03/2022). 

CadaR umRdessesR aaboraóóriosR conóaR comR 25RmeórosR quadrados,R equipadosR comR kits 

robô,R smartphones,R tablets,R compuóadores,R impressoraR 3D,R droneR eR ouórosR equipamenóosR

uóiaizadosRporRmeioRdaRmeóodoaogiaRmaker,RnaRquaaRoResóudanóeRaprendeRnaRpráóicaRoRconóeúdoR

óeóricoRapaicado. 

OuórasRaçõesRsãoRdesenvoavidasRemRparceriasRcomRoRGovernoRdoREsóadoRdeRAaagoasR

aóravésR deR convêniosR inédióosR firmadosR enóreR esóesR enóesR principaamenóeR comR visóasR àR

consóruçãoRdosRcampi definióivosRdeRBaóaaha,RdeReioRLargoReRdeRSanóanaRdoRIpanema.RAsRobrasR
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jáRiniciaramRnoRCampus eioRLargo.RAResóruóuraRdoRCampus SãoRMigueaRdosRCamposRfoiRconcauídaR

eRenóregueRàRcomunidadeRdoRIfaaReRsuaRinauguraçãoRoficiaaRseráRemRbreve. 

QuanóoR aR priorizarR asR açõesR queR envoavamR adequaçõesR deR acessibiaidadeR eR apaicarR

sinaaizaçãoRemRóodosRosRambienóesRdosRcampi,RoRIfaaRempenhou-seRemRreformarReRadequarRoR

refeióórioRdosRcampi PenedoReRPiranhasReRreadequaçãoRdoRCampus Viçosa,RcomRinsóaaaçãoRdeR

equipamenóosR deR acessibiaidade,R aóendendo,R assim,R asR recomendaçõesR necessáriasR àR

comunidade,RdenóroRdosRorçamenóosRexisóenóes. 

AindaRnoRCampus Penedo,ResóãoRemRandamenóoRobrasRdeRnovasRcaaçadasRdeRóodaRsuaR

áreaRaberóa.RARrevióaaizaçãoRdessesRespaçosRdeRpedesóresRfazRparóeRdoRprojeóoRdeRcomunicaçãoR

visuaa,RcujaRexecuçãoRóambémRengaobaRaRinsóaaaçãoRdeRpaacasRdeRsinaaizaçãoRvisuaaReRóáóiaRemR

óodosRosRambienóesRdoRcampus.RNasRcaaçadas,RosRórabaahosRvisamRadequá-aasRaoRqueRprevêRaR

NBeR9050RdaRAssociaçãoRBrasiaeiraRdeRNormasRTécnicasR -RABNT,RquanóoRàR insóaaaçãoRdeRpisoR

óáóia,RimporóanóeRrecursoRdeRacessibiaidadeRparaRpessoasRcegasRouRcomRbaixaRvisão. 

ARbibaioóecaR eR oR refeióórioR óambémRganharãoR novasR paacasR deR caráóerR informaóivoR eR

educaóivo.RAsResóanóesRdeRaivrosRóerãoRaRidenóificaçãoRdaRseçãoRemRBraiaae,RparaRproporcionarR

auóonomiaRàsRpessoasRcomRdeficiênciaRvisuaaRnaRhoraRdeRaocaaizarRosRóíóuaosRdeRseuRinóeresse.R 

NoRqueRseRrefereRàsRreformasReRàsRadequaçõesRdosRaaboraóóriosRàsRnecessidadesRdosR

cursosRdeRgraduaçãoRoferóados,Riniciaamenóe,RoRIfaa,RaóravésRdeRcomissãoRinóernaRjunóamenóeR

comRoRSIASS,ResóáRemRdesenvoavimenóoReRconsóruçãoRdoRProgramaRdeRGerenciamenóoRdeReiscosR

OcupacionaisR-RPGeR-,RcomRvisióasRmarcadasRpeaasRunidadesRdoRInsóióuóo,RobjeóivandoRidenóificarR

riscosRdeRóodaRespécieRnasRáreasRdaRInsóióuição,RincausiveRnosRaaboraóóriosRdosRcampi. 

SobreR asR açõesR desenvoavidasR paraR darR ouórasR opçõesR deR aaimenóaçãoR aosR aaunos,R

principaamenóeR nosR campi semR refeióório,R foramR impaanóadasR maisR deR umaR canóinaR e/ouR

quiosquesRdeRaaimenóação,RiniciaóivasRverificadasRnasRunidadesRdeRPenedoReRdeRPiranhas. 

OsRcampiRdeRPenedoReRdeRPiranhasRenconóram-seRemRprocessoRdeRreformaReRadequaçãoR

físicaRdeRseusRrefeióórios.RDeRformaRparóicuaar,RfoiRcriadoRoRPrograma de Alimentação e Nutrição 

EscolarR–RPanes,RqueRconcedeRauxíaioRfinanceiroRóemporárioRparaRcusóeioRdeRaaimenóaçãoRdosR

discenóesR dosR cursosR óécnicosR emR sióuaçãoR deR vuanerabiaidadeR socioeconômica,R osR quaisR

precisamRpermanecerRnoRcampus noRconóraóurno,RsejaRparaRauaasRouRaóividadesRdeRmonióoria,R

sejaR paraR esóágio,R pesquisa,R exóensão,R enóreR ouóros.ROsR vaaoresR desseR auxíaioR osciaamRenóreR

e$R 56,00R eR e$R 168,00,R porR mês,R deR acordoR comR oR númeroR deR diasR dessasR aóividades.R
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Aóuaamenóe,ResóáRemRfaseRdeRseaeçãoRdeRdiscenóesRparaRaRdisóribuiçãoRdoRincenóivo.RTambémR

esóáRemRprocessoRdeRaicióaçãoRoRserviçoRdeRoferóaRdeRaaimenóaçãoRaosRdiscenóesRnosRcampi. 

NoR aspecóoR segurançaR inóernaR eR exóernaR dosR campi,R oR IfaaR impaemenóouRoR paanoR deR

reóomadaRdasRauaasRpresenciaisRqueRconóempaavaRaçõesRdeRcompeóênciaRinsóióucionaaRparaRqueR

auxiaiasseRnaRsegurançaRdosRdiscenóesReRdosRservidores.RORconóraóoRdeRsegurançaRfoiRrevisóoR

devidoR aR resóriçõesR eR adequaçõesR orçamenóárias,R sendoR admióidosR poróeirosR nosR horáriosR

maóuóinoReRvesperóino,ReRnoRhorárioRnoóurnoRaRsegurançaRficouRaRcargoRdaRvigiaânciaRarmada.R

EmRaagunsRcampi, foramRinsóaaadosRsisóemasRdeRmonióoramenóoRcomRoRauxíaioRdeRcâmerasRnasR

áreasRinóernasRcomunsReRnasRáreasRexóernasRcomoRformaRdeRauxiaiarReRreduzirRaRvuanerabiaidadeR

dasRinsóaaaçõesReRnasRimediaçõesRdasRunidades. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAISR 

EsóeR eeaaóórioR deR AuóoavaaiaçãoR InsóióucionaaR ParciaaR consóióuiR aR primeiraR eóapaR doR

óriênioR2022-2024,RconformeResóabeaecidoRpeaaRNoóaRTécnicaRINEP/DAES/CONAESRnºR065/2014.R 

DevidoRaRescassezRdeRóempoRparaRumRaevanóamenóoRdeRmaisRabrangenóe,RasRanáaisesR

nosR diferenóesR eixosR apresenóaram-seR organizadasR deR maneiraR aR meahorR conóempaarR oR

conóeúdoR abordado.R AR faaóaR deR óempoR seR deveR aR recenóeR posseR daR presenóeR comissãoR

consóióuída.R ApesarR disso,R aagumasR recomendaçõesR foramR aponóadasR eR deverãoR conóinuarR

sendoRmonióoradas,Rporóanóo,Rregisóra-seRqueRaRCPARiráRdesenvoaverResóraóégiasRparaRpropagarR

aRnecessidadeRdeRmeahoriasRnosReixosRinvesóigados.ROsRresuaóadosRforamRexposóosRaponóandoR

asRconsóaóaçõesRenconóradasRemRcadaRumaRdasRdimensõesRinvesóigadasRdeRmaneiraRespecifica.R

Observa-seRqueRmuióasRdificuadadesRenconóradasRnosRreaaóóriosRanóerioresRaindaRconóinuamR

semRoRdesenvoavimenóoRdeRpoaíóicasRespecíficasRqueRóragamRmeahoriasRparaRosReixos,RqueRjáRseR

apresenóavamRprobaemáóicosRnosRreaaóóriosRanóeriores.R 

ConvémRaindaRdesóacarRque,RcomRaReaaboraçãoReRenóregaRdoRpresenóeRdocumenóo,RfoiR

possíveaRconsóaóarRosRdesafiosRenfrenóadosRpeaaRInsóióuiçãoRprincipaamenóeRnaRconóinuidadeRdoR

cenárioRpandêmicoReRqueRpoaíóicasRcriadas,RemRsuaRmaioriaRvisaramRsanarRóaisRprobaemáóicasR

imposóasRporRóaaRcenário.RPorRfim,Rreafirma-seRqueRaRefeóividadeRdaRauóoavaaiaçãoRinsóióucionaaR

éR cruciaaR paraR seuR desenvoavimenóoR acadêmicoR eR coaeóivoR eR paraR oR aperfeiçoamenóoR doR

compromissoReRresponsabiaidadeRsociaaRporRmeioRdaRvaaorizaçãoRdeRsuaRmissãoRpúbaica,RcomR
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baseR emR vaaoresR democráóicos,R doR respeióoR àR diferençaR eR àR diversidade,R daR afirmaçãoR daR

auóonomiaReRdaRidenóidadeRinsóióucionaa. 
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