
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
Corregedoria

INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 13
(*atualizada em 06 de setembro de 2021 - inclusão do  monitoramento dos indicadores)

ASSUNTO: Instituição e monitoramento de Indicadores da Corregedoria TIPO: DIRETRIZ

OBJETIVO: Estabelecer métricas utilizadas pela Corregedoria para avaliação de suas atividades, tendo em
vista a identificação do progresso e o alcance dos objetivos estratégicos elencados em seu planejamento
anual, destacando os aspectos voltados ao monitoramento.

RESPONSÁVEIS: Corregedor e equipe ABRANGÊNCIA: Corregedoria

MATERIAL COMPLEMENTAR: Modelo de Maturidade - CGU - KPA 2.4, Item 1.

A Corregedoria do Ifal se utilizará de indicadores quantitativos e qualitativos, tendo em vista a coleta e a

mensuração de dados que identifiquem o bom desempenho de suas atividades, o alcance dos objetivos

elencados em seu planejamento interno e o seu progresso ao longo do tempo.

Nesse sentido, são indicadores da Corregedoria:

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO

Volume de demandas correcionais apresentadas à

Corregedoria

Somatório de demandas apresentadas à
Corregedoria no ano

Juízos de admissibilidade emitidos Somatório de juízos de admissibilidade emitidos no
ano

Procedimentos correcionais instaurados Somatório de procedimentos instaurados no ano

Procedimentos correcionais a instaurar Somatório de procedimentos a instaurar

Procedimentos investigativos Somatório de procedimentos investigativos no ano

Procedimentos acusatórios Somatório de procedimentos acusatórios no ano

TACs celebrados Somatório de TACs celebrados no ano

Tempo médio de duração dos processos

correcionais

Somatório do tempo de duração dos processos em
dias dividido pela quantidade total de processos
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INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO

Percentual de prescrição Somatório de processos prescritos dividido pela
quantidade total de processos, multiplicada por

100

Sanções aplicadas Somatório de sanções aplicadas no ano

Reintegrações Somatório de reintegrações efetivadas no ano

Recomendações correcionais para melhorias em

atos de gestão

Somatório de recomendações correcionais
confeccionadas no ano

Percentual da distribuição geográfica das

apurações

Somatório de processos em cada Campus dividido
pela quantidade total de processos, multiplicada

por 100

Procedimentos anulados Somatório de procedimentos anulados no ano

Capacitações realizadas Somatório de capacitações realizadas com
identificação do quantitativo de servidores

capacitados no ano

Ações preventivas realizadas Somatório de campanhas e ações preventivas
realizadas no ano

Volume de declarações correcionais emitidas em

processos

Somatório de declarações correcionais emitidas no
ano

DO MONITORAMENTO DOS INDICADORES

A Corregedoria se utilizará de planilha específica para fins de monitoramento dos indicadores ora

estabelecidos, a qual será alimentada mensalmente com os respectivos dados.
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DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Considerando os indicadores estabelecidos, a Corregedoria definirá, com base no diagnóstico do ano, as

metas que comporão o planejamento da Unidade para o ano seguinte.

Para tanto, a Corregedoria, além dos dados internos da unidade, fará uso das informações disponíveis nos

painéis estatísticos do SisCor (paineis.cgu.gov.br/corregedorias), a fim de basear as suas ações futuras.

Maceió/AL, em 06/09/2021.

MAURO HENRIQUE NEVES SALES

Corregedor do Ifal
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