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Sabe-se que a Corregedoria do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Alagoas é uma Unidade Seccional do Sistema de
Correição do Poder Executivo Federal e órgão de assessoramento
geral da Reitoria, encarregada das atividades relacionadas à
prevenção, detecção e apuração de possíveis irregularidades
disciplinares e administrativas de servidores públicos e pessoas
jurídicas no âmbito do Ifal.

Criada em 04 de maio de 2018, a partir da Resolução nº 10/CS,
homologada pela nº 11/CS, de 11 de junho de 2018, a Corregedoria
passou por significativas mudanças ao longo do tempo, vivenciando, a
partir de junho de 2019, um processo de readequação e
fortalecimento de suas atividades.

Nesse sentido, considerando a execução do planejamento elaborado
para o ano de 2020, o qual teve por base os resultados da
Corregedoria no exercício de 2019, o presente relatório, atendendo à
Instrução de Trabalho nº 08/2020/CORREG, elaborada com base no
entendimento disseminado pela Corregedoria Geral da União, tem por
objetivo apresentar os dados atinentes à atividade correcional do Ifal
no ano de 2020, apontando seu retrato situacional e os
compromissos traçados para o exercício de 2021, a partir da
apresentação do planejamento elaborado para o referido exercício.
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A Corregedoria se apresenta como órgão de assessoramento geral da
Reitoria, com vinculação direta ao Reitor, não existindo, atualmente,
nenhum setor subordinado a ela em sua estrutura organizacional.

DO DIAGNÓSTICO
DA CORREGEDORIA
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DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

REITORIA

AUDITORIA

PROCURADORIA

OUVIDORIA

CORREGEDORIA

COMISSÃO DE ÉTICA

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO GERAL DA REITORIA 
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Hoje, o setor conta com 04 (quatro) servidores efetivos, sendo um o
corregedor, com formação em Direito; uma servidora ocupante do
cargo de Administrador, com formação em Administração; e duas
servidoras ocupantes do cargo de Assistente em Administração, uma
com formação em Direito e Psicologia e outra com formação em
Gestão Pública.

No tocante ao quadro de pessoal, entende-se que o seu quantitativo
atual, considerando a distribuição de competências do setor, atende
às expectativas de resultado, a partir da utilização do banco de
servidores para composição de comissões do Instituto. No entanto,
considerando a amplitude das discussões de natureza jurídica,
verifica-se a necessidade de pleitear para o ano subsequente, 02
estagiários (um para cada turno) com formação em Direito, a fim de
auxiliar nas atividades da Unidade de Correição.

DO DIAGNÓSTICO
DA CORREGEDORIA
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DO QUADRO DE PESSOAL
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As instalações físicas são adequadas, entretanto há a necessidade
de separação das salas da Ouvidoria e Corregedoria e a
disponibilização de uma sala específica para utilização por parte das
Comissões de Apuração, a fim de que essas desenvolvam seu
trabalho com total privacidade, garantindo o sigilo dos processos.

Vale ponderar ainda acerca das possíveis adequações às normas de
distanciamento social em razão das especificações advindas do
contexto de pandemia vivenciada.

DO DIAGNÓSTICO
DA CORREGEDORIA
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DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Localizada noLocalizada no  
Prédio da ReitoriaPrédio da Reitoria
6º Andar, sala 6076º Andar, sala 607
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DO DIAGNÓSTICO
DA CORREGEDORIA

Atualmente a Corregedoria conta com 03 (três) computadores à
disposição do setor e 01 (um) notebook sob guarda do Corregedor.
Assim, faz-se necessária a aquisição de, pelo menos, mais 01 (um)
computador para o setor e 01 (um) notebook, considerando o
quantitativo de servidores e o contexto de atividades remotas.

Vale registrar que a necessidade em questão foi elencada à área
Tecnologia da Informação quando da socialização de documento para
o preenchimento de demandas dessa natureza no âmbito do Ifal.

Ademais, faz-se necessária providenciar a disponibilização de
acessos, no âmbito de consulta, a sistemas específicos utilizados no
Ifal, tais como: SIAPE, SIAFI, SIASG, entre outros.

Em relação ao uso de sistemas informatizados oriundos da CGU, insta
assinalar que a Corregedoria procedeu ao cadastramento dos
servidores do seu quadro permanente no sistema e-Pad, conforme
determinado pela Portaria CGU nº 2.463, de 19 de outubro de 2020,
cuja entrada em vigor se deu em 02 de janeiro de 2021. Além disso,
estabeleceu rotina de cadastro e atualização do sistema CGU-PAD, o
qual conta com todos os processos correcionais devidamente
cadastrados.

DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA
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A Corregedoria tem se valido da emissão de Instruções de Trabalho,
as quais consistem em documentos norteadores que elencam de
forma objetiva e prática as diretrizes e os procedimentos de rotina
da área correcional, visando garantir a organização e continuidade
dos seus processos de trabalho ao longo do tempo. 

No tocante às demandas apresentadas e tratadas pela Corregedoria
no ano de 2020, a despeito da atipicidade envolvendo o cenário
global de pandemia, considerando a necessidade de adequação dos
procedimentos ao contexto de trabalho remoto, com a adoção do
processo eletrônico, enfatizado ainda o período de suspensão de
prazos prescricionais por força da Medida Provisória nº 928/2020,
observa-se avanço na condução dos processos correcionais, o que se
reflete nos números apresentados no detalhamento das atividades do
ano.

DO DIAGNÓSTICO
DA CORREGEDORIA
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DOS PROCESSOS DE TRABALHO

Ainda sobre o acesso aos sistemas relacionados à CGU, em razão da
participação do processo de avaliação atrelado ao modelo de
maturidade correcional, o qual será destacado em momento oportuno
no presente relatório, todos os servidores da Corregedoria passaram
a ter acesso ao sistema e-Aud.
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Vale pontuar que no ano de 2020 foram desenvolvidas diversas ações
atreladas ao Programa de Integridade do Ifal, com participação
efetiva nos processos de trabalho vinculados a esta temática,
conforme previsão contida no Plano de Integridade aprovado no Ifal
através da Portaria nº 2012, de 28 de maio de 2020.

A Corregedoria participou ainda do processo de autoavaliação do
Modelo de Maturidade - promovido pela CGU respondendo a todos os
macroprocessos elencados no instrumento de avaliação disponível no
sistema e-Aud, dentro do prazo concedido.

Com a divulgação do novo Portal do Ifal, houve a adequação do
ambiente virtual da Corregedoria com a publicação de diversos
conteúdos atrelados a sua atividade, a exemplo do Relatório de
Resultados de 2019, da Cartilha Correcional, material de perguntas e
respostas de suas atribuições e do perfil de competências e
conhecimentos técnicos da Corregedoria.

DO DIAGNÓSTICO
DA CORREGEDORIA
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https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria
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DO DIAGNÓSTICO
DA CORREGEDORIA

10

 

NORMAS E REGULAMENTOS INTERNOS

Quanto à normatização, a equipe trabalhou na elaboração da minuta
de normativo geral regulando as atividades da Corregedoria. Assim,
fora aberto o processo nº  23041.021021/2020-30 para fins de
consulta à Procuradoria dos termos constantes na minuta elaborada.

Em análise, a Procuradoria elencou diligências a serem verificadas,
as quais passaram a ser objeto de persecução pela Corregedoria, que
solicitou adequação ao Regimento Geral do Ifal junto ao Consup,
mediante a Assessoria Executiva do Reitor, a fim de promover ajuste
e harmonização de tema atrelado à atividade correcional objeto de
diligência.

Diante disso, fora homologada a Resolução nº 67/2020, publicada
em 07 de dezembro de 2020, que aprovou a alteração dos artigos
167 e 230 do Regimento Geral do Ifal, a pedido da Corregedoria. Tal
modificação marca o saneamento de pendência que impactava
diretamente o andamento e conclusão da análise da minuta do
normativo elaborado, o qual será revisado para nova apreciação por
parte da Procuradoria do Ifal.

Vale registrar que, ante a ausência de publicação do normativo, em
razão das considerações acima pontuadas, a Corregedoria, em
consonância com o entendimento disseminado no modelo de
maturidade da Corregedoria Geral da União, se valeu da emissão de
Instruções de Trabalho, a fim de garantir a organização e
continuidade dos seus processos de trabalho.
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INSTRUÇÕES DE TRABALHO

DO DIAGNÓSTICO
DA CORREGEDORIA

Assim, foram emitidas 13 (treze) Instruções de diversos temas, tendo
em vista a formalização e socialização da existência dos
procedimentos adotados pela Corregedoria.

11 

13
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DAS ATIVIDADES
CORRECIONAIS
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DAS ATIVIDADES
CORRECIONAIS

 

Processos encerrados

Processos em andamento 33

51

13

Os processos tramitados pela Corregedoria são identificados como
processos correcionais propriamente ditos e processos com
manifestação da Unidade de Correição. 

No tocante aos processos correcionais, a partir da análise das
demandas existentes no setor, adotou-se no controle interno a
seguinte classificação: ‘Em andamento’ e ‘Encerrado’. Nesse sentido, no
ano de 2020, têm-se:

DOS PROCESSOS

Quanto aos 33 (trinta e três) processos em andamento, fora realizada
classificação da respectiva fase do processo, quais sejam: ‘Para
Instrução Preliminar’, ‘Para emissão de Juízo de Admissibilidade’, ‘Para
Instauração de Procedimento’ e ‘Para Julgamento/Conclusão’.

Para Instrução Preliminar 18

Para Juízo de Admissibilidade 07

Para Inst. de Procedimento 04

Para julgamento/Conclusão 04

PROCESSOS  CORRECIONAIS

PROCESSOS  EM ANDAMENTO

TOTAL 33
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DAS ATIVIDADES
CORRECIONAIS

 

Além das demandas correcionais, a Corregedoria tem um fluxo alto de
emissão de declaração/certidão correcional e manifestação de natureza
disciplinar nos processos de progressão docente, registrando-se o
número total de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) processos não
correcionais, sendo distribuídos da seguinte forma:

14

Vacâncias por posse em cargo 06

Afastamento para eventos 02

Redistribuição 02

Remoção Interna 01

Progressão Funcional docente 388

Declarações 25

Aposentadorias 17

Exonerações 07

TOTAL 448

PROCESSOS NÃO CORRECIONAIS
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Em 2020, foram recebidas 08 (oito) novas demandas correcionais
pela Corregedoria, sendo:

05 (cinco) denúncias 
03 (três) representações.
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RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

DETALHAMENTO DE DEMANDAS RECEBIDAS EM 2020
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Cabe registrar que para emissão do Juízo de Admissibilidade a
Corregedoria efetua a análise detalhada da demanda, promovendo a
instrução e investigação preliminar dos fatos, a partir da realização de
uma série de diligências necessárias à sua elucidação.

Em 2020, foram emitidos 46 (quarenta e seis) juízos de admissibilidade
pela Corregedoria, cujas conclusões foram acatadas pela Autoridade
Julgadora, conforme detalhamento abaixo:
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DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE EMITIDOS EM 2020

46 JUÍZOS DE
ADMISSIBILIDADE 

EMITIDOS EM 2020
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DETALHAMENTO DE JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVOS
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Nota:

Convém destacar que quando da realização do
diagnóstico inicial do setor, em junho de 2019, foram
localizadas várias demandas de complexidades
diversas necessitando de tratamento. Algumas delas
já afetadas pela prescrição, inclusive. Nesse sentido,
em sede de juízo de admissibilidade, foram tomadas
providências de análise pormenorizada de cada
situação, constando fundamentação detalhada e
expositiva para a tomada de decisão por parte da
Autoridade Julgadora.
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Em 2020, verificou-se que houve 1 (um) procedimento instaurado e 5
(cinco) processos julgados. Dentre os processos julgados, 02 (dois) foram
concluídos pela anulação do procedimento e 03 (três) tiveram
penalidades aplicadas.

23041.042034/2019-17 PAD Ordinário Decisão pela aplicação de suspensão.

19

DOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS E JULGADOS

DAS PENALIDADES APLICADAS

2 Demissões

1 Suspensão

Identificação de processos: 

Processo nº: 23041.039185/2018-07
Fato imputado: Abandono de Cargo 

Processo nº: 23041.018120/2018-10
Fato imputado: Abandono de Cargo 

DEMISSÕES:

SUSPENSÃO:
Processo nº: 23041.042034/2019-17
Fato imputado: Descumprimento de
deveres legais dispostos no art. 116,
incisos IX e XI, combinado com o artigo
117, inciso V. 

Processo Tipo Observação:

23041.034917/2018-64

IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS:

PAD Sumário Procedimento instaurado em 2020 com
decisão pela anulação.

23041.006938/2013-85 PAD Ordinário Procedimento julgado em 2020 com
decisão pela anulação.

23041.039185/2018-07

Sind. Punitiva 
pela Lei 8.745/93

Decisão pela demissão de servidora
temporária pela Lei nº 8.745/93.23041.018120/2018-10

PAD Sumário Decisão pela demissão de servidor efetivo.
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Em 2020, a Corregedoria firmou 01 (um) Termo de Ajustamento de
Conduta com servidor do quadro permanente do Ifal. 
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DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC

Processo Objeto:

23041.047410/2019-51
Condutas incompatíveis elencadas no
art. 116, incisos I, III, IV e XI, e no art.
117, inciso IV, da Lei no 8.112/1990.

Faz parte do rol de atribuições da Corregedoria promover iniciativas
voltadas à conscientização e orientação da comunidade do Ifal, para fins
de prevenção ao cometimento de infrações disciplinares.

Nesse sentido, valendo-se desse papel orientador, a Corregedoria tem
emitido recomendações de natureza correcional, para os casos em que, a
despeito da ausência de materialidade, se observa a necessidade de
ajuste de procedimentos no âmbito da gestão. 

Assim, em 2020, foram emitidas 04 (quatro) recomendações
correcionais.

DAS RECOMENDAÇÕES CORRECIONAIS

Recomendação Objeto:
Orienta sobre os cuidados no tratamento
das imagens de segurança.

Orienta sobre providências de
acompanhamento de caso pela chefia.

Orienta sobre controle de procedimento -
Pagamento de juros, encargos e multas. 

Orienta sobre acompanhamento de
medidas no âmbito da gestão acadêmica.

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020
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Em relação ao ano de 2019, observa-se avanço expressivo no quantitativo
de processos tratados pela Corregedoria, a qual passou por mudança
significativa em seu quadro de pessoal a partir de junho daquele ano.

Quanto a isso, tomando por base o tempo de exercício da atual gestão,
cabe identificar os dados atinentes aos anos de 2019 e 2020, a fim de
traçar comparativos e acentuar a evolução da atividade correcional no
âmbito do Ifal. 

Nesse sentido, considerando as medidas de tratamento e organização
adotadas no setor, com a realização de inventário das demandas
existentes, foram catalogados, no período de junho de 2019 a dezembro de
2020, um total de 194 (cento e noventa e quatro) processos correcionais
que precisaram ser devidamente analisados para identificação de sua
natureza, registro e consequente classificação de sua fase. 

Em dezembro de 2019, contaram-se 27 (vinte e sete) processos
encerrados e 70 (setenta) demandas em andamento. Já em dezembro de
2020, registrou-se o montante de 51 (cinquenta e um) processos
encerrados e 33 (trinta e três) demandas em andamento.

Com isso, entre 2019 e 2020, verificou-se um aumento de 88,88% no
número de casos encerrados pela Corregedoria e uma diminuição de
52,85% no número de processos em andamento no ano de 2020.

21

 

QUADROS COMPARATIVOS ENTRE 2019 E 2020

Aumento de

88,88%

Nº de Processos
Encerrados

52,85%

Nº de Processos
em andamento

Redução de

20202020
EMEM
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Observa-se redução significativa de denúncias e representações
comparando os anos de 2019 e 2020. Acredita-se que tal redução deve-se
às peculiaridades dos anos em questão, visto que 2019 foi um ano
marcado por processo eleitoral no Ifal e 2020 pela pandemia global. Além
disso, a partir de outubro de 2019, fora realizado trabalho conjunto com a
Ouvidoria para classificação e definição de fluxo de denúncias.

DADOS:
Em 2019: 
21 Juízos
emitidos

 
Em 2020:
46 Juízos 
emitidos
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DENÚNCIAS E 
REPRESENTAÇÕES

DADOS:
Em 2019: 
49 novas 
demandas

 
Em 2020:
08 novas 
demandas

JUÍZOS DE 
ADMISSIBILIDADE
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Considerando o número de processos anulados por vícios insanáveis na
condução dos procedimentos, acolhendo o entendimento de projetização
de processos, com a adoção da matriz de responsabilização, a
Corregedoria empreendeu esforços numa maior qualificação da fase de
admissibilidade das demandas em andamento e na socialização de
oportunidades de capacitação aos servidores que compõem o seu banco
no ano de 2020.

Nesse sentido, em razão do panorama atípico vivenciado no ano, com
suspensão de prazos prescricionais, atentando ainda para os diversos
cuidados atinentes ao resguardo do sigilo quando da utilização do sistema
eletrônico de processos, o qual foi implantado no Ifal no mês de março,
verificou-se ainda a necessidade de estudo e treinamento por parte da
equipe da Corregedoria, tendo em vista a orientação das futuras
comissões e o tratamento do risco de procedimentos anulados, o que
refletiu no quantitativo de instaurações no ano de 2020.
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INSTAURAÇÕES DE 
PROCEDIMENTOS

DADOS:
Em 2019: 

8 instaurações
 

Em 2020:
1 instauração
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DADOS:
Em 2019: 

02
 

Em 2020:
04
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RECOMENDAÇÕES
CORRECIONAIS

DADOS:
Em 2019: 

Nenhum TAC
 

Em 2020:
01 TAC

CELEBRAÇÃO
DE TAC
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Em 2020, foram apontados no Plano de Integridade do Ifal 03 (três)
riscos à integridade atrelados a atividade correcional, havendo adoção de
diversas medidas para o respectivo tratamento:

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS À INTEGRIDADE

Risco Medidas adotadas:Classificação

Alegação dos servidores
de desconhecimento dos
deveres e das possíveis

penalidades.

Médio

1. Participação do Colégio Dirigentes
para apresentação da Corregedoria,
abordando a temática sob a ótica
preventiva.
2. Realização de ação preventiva com a
participação no Programa de Iniciação ao
Serviço Público destinado aos servidores
ingressantes no Ifal, apresentando a
Corregedoria e abordando temas
relacionados aos deveres e proibições
dos servidores.
3. Participação em reuniões com a
gestão dos campi do Ifal para abordagem
das principais atividades da
Corregedoria.
4. Organização do acervo de legislação e
jurisprudência relacionados à matéria
correcional, com divulgação na página do
Ifal, no ambiente destinado à
Corregedoria.
5. Divulgação de cartilha de correição aos
servidores do Ifal, elaborada com base na
campanha de ‘Ética viva e correição da
CGU’, tendo em vista à orientação acerca
do aspecto disciplinar das  condutas dos
servidores e a disseminação  de uma
cultura de integridade no âmbito do Ifal. 
6. Participação de reuniões junto ao
Conselho Superior do Ifal para apresentar
a Corregedoria e expor a necessidade de
adequação do Regimento Geral do Ifal no
tocante à temática correcional.
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1. Elaboração e publicação de ‘Perguntas
e respostas’ na página da Corregedoria
acerca das atividades correcionais.
2. Participação de reuniões junto à
gestão dos Campi do Ifal, a fim de
esclarecer o papel da Corregedoria e
suas principais atividades.
3. Realização de reunião com o Sindicato
a fim de socializar o papel da
Corregedoria e elencar em linhas gerais a
nossa forma de atuação.
4. Divulgação do Relatório das atividades
da Corregedoria referente ao ano de
2019 na página do Ifal, no ambiente da
Corregedoria.
5. Construção do normativo regulando as
atividades correcionais, o qual foi
encaminhado à Procuradoria Federal
junto ao Ifal, que elencou algumas
diligências, visando à  publicação do
documento. 
6. Foi publicada a Resolução nº 67/2020,
em 07 de dezembro de 2020, que
aprovou a alteração dos artigos 167 e
230 do Regimento Geral do Ifal, a pedido
da Corregedoria, em atenção às
diligências elencadas pela Procuradoria
Federal quando da análise da minuta do
Normativo elaborado. 
7. Elaboração e divulgação de 13
instruções de trabalho abordando as
temáticas correcionais. 
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Risco Medidas adotadas:Classificação

Desconhecimento das
atividades e

procedimentos de
natureza correcional no

âmbito do Ifal

Extremo
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1.Emissão de orientações às Comissões
instauradas, elencando modelos e fluxos
de documentos inerentes à atividade
apuratória.

2. Divulgação junto ao banco de
servidores da Corregedoria da
capacitação em PAD ofertada pela CGU,
com adesão e participação de 33
servidores no 1º semestre.

3. Realização de parceria com a
Corregedoria do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações visando à
capacitação do banco de servidores em
PAD, com publicação dos cursos
ofertados, contando com a participação
de 16  servidores no 1º semestre e 11 no
2º semestre. 

4. Realização de reunião de integração
com os servidores que atuaram em
Comissões de apuração para
socialização de informações e
orientações atinentes às atividades
correcionais. (31/07)
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Risco Medidas adotadas:Classificação

Extremo

Insuficiência de servidores
capacitados para atuar

como membros de
comissões de sindicância

e processos
administrativos

disciplinares (PAD).

 
 



GLOBAL GEOMETRY

RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECIONAL 2020

 

28

O tema capacitação figurou como um dos objetivos centrais da
Corregedoria no ano de 2020, conforme planejamento construído.
Inicialmente, foram planejadas ações voltadas à capacitação interna do
banco de servidores. No entanto, com o contexto de pandemia tal
iniciativa restou prejudicada. 

A despeito disso, a Corregedoria buscou parceria junto a outras Unidades
de Correição integrantes do Siscor para realização de cursos de
capacitação para os servidores integrantes do banco de inscritos para
atuação em comissões de apuração, tendo firmado parceria com a
Corregedoria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI, a
qual ofertou 05 cursos no primeiro semestre e 04 cursos no segundo
semestre, havendo a confirmação de 27 servidores (16 no 1º semestre e
11 no 2º). 

Além disso, considerando a oferta do curso “PAD in live” pela CGU, a
Corregedoria promoveu a socialização com os servidores inscritos no seu
banco de dados, tendo a confirmação de participação de 34% dos
inscritos, considerando o total de servidores constantes no Banco até a
data de realização do curso. 

Ante a importância do curso promovido pela CGU, a Corregedoria solicitou
as respectivas gravações dos módulos do curso e divulgou em sua página,
no portal do Ifal, promovendo a indicação dos mesmos a todos os
servidores que se inscreveram no seu banco de dados posteriormente.

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Servidores 
participantes52
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Vale frisar que a iniciativa concernente à capacitação de servidores
mostra-se de extrema importância para o correto desenvolvimento das
atividades da Corregedoria, considerando a sua capacidade operacional
frente às diversas demandas pré-existentes no setor e tendo em vista a
correta condução dos procedimentos e a redução dos riscos de
refazimento dos trabalhos, em razão de possíveis vícios e nulidades
praticadas no processo.

Nesse sentido, cumpre destacar que, em 2020, além dos cursos de
capacitação socializados, a Corregedoria promoveu reunião de integração
com os servidores que já atuaram em comissões, com o envio de
formulário contendo pesquisa de feedback, para fins de aperfeiçoamento
de suas ações e maior proximidade com os mesmos.

Para o ano subsequente, ante a relevância da temática, tem-se como
desafio aumentar o percentual de servidores capacitados inscritos no
banco da Corregedoria, de forma a garantir a capacitação de todos os
inscritos.

29

Atualmente 105 (cento e
cinco) servidores aderiram ao

Edital de convocação nº 01, de
12/09/2019, passando a

integrar o banco de dados da
Corregedoria.

Juízo de Admissibilidade;                                                                                                              
Procedimentos disciplinares;                                                                                                        
Condução dos processos disciplinares;
Enquadramento e sanções disciplinares;                                                                            
Indiciamento e relatório final;                                                                                                       
Prescrição;                                                                                                                                  
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;                                                             
Rito Sumário;                                                                                                                   
Lei de Abuso de Autoridade, MP nº 928/2020 e MP nº
966/2020;
Básico do Processo Administrativo Disciplinar;
Provas nos Processos Apuratórios;
Elaboração do Termo de Indiciamento;
Elaboração de Relatório Final;
Processo de Responsabilização de Empresa.

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS:
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Em razão da importância do correto e tempestivo registro dos
procedimentos correcionais e suas fases junto aos sistemas de
informação da CGU, a Corregedoria instituiu a Instrução de Trabalho nº
10/2020 que detalha a forma de realização do cadastramento de
demandas no CGU-PAD.

Nesse sentido, tem-se que faz parte da rotina do setor a atualização
contínua do sistema, o qual fora atualizado com as demandas encerradas
e em andamento.

A Corregedoria participou de diversas ações institucionais ao longo do
ano, com presença registrada em reuniões de gestão com os Campi,
Colégio de Dirigentes, Conselho Superior, Programa de Iniciação ao
Serviço Público, Treinamento e Formação de líderes, participação ativa no
programa de integridade do Ifal, entre outros. 

No tocante às ações e eventos interinstitucionais, o ano de 2020 foi
marcado pela participação constante em diversas oportunidades atreladas
à matéria correcional, a exemplo:

2ª Reunião de Corregedorias do Siscor;
Reunião com Corregedora-Geral do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações;
1ª Reunião Extraordinária de 2020 da Rede de Corregedorias;
Reunião sobre Modelo de Maturidade da CGU;
Reunião do Conaci MG;
II Encontro de Corregedorias do DF – CGDF;
Encontro de Corregedorias Siscor e Procor;
Fórum “O Controle no Combate à Corrupção.
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DO USO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA CGU

DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E/OU AÇÕES
INSTITUCIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS



GLOBAL GEOMETRY

RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECIONAL 2020

 

ALCANÇADOS NOALCANÇADOS NO
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DOS RESULTADOSDOS RESULTADOS
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DO PLANEJAMENTO 2020

NORMATIVOS

FLUXOS DE
TRABALHO

COMUNICAÇÃO E
TREINAMENTO

MONITORAMENTO

TRANSPARÊNCIA

EIXOS

NORTEADORES:

Normatização da atividade
correcional no âmbito do

Ifal.

Capacitar os servidores que
integram a Corregedoria e os
membros das Comissões

processantes.

Criação de indicadores de
desempenho da atividade

correcional (Relatório Anual de
Resultados, pesquisa de
percepção, entre outros).

Divulgação interna dos
indicadores e dados sobre as
denúncias (quantitativos,
encaminhamentos,

cumprimento de prazos).

PRINCIPAIS AÇÕES DO PLANEJAMENTO

2020
2020
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DOS RESULTADOS DAS INICIATIVAS

Criação de indicadores de
desempenho da atividade

correcional  (relatório anual de
resultados, pesquisa de.
percepção, entre outros).

Normatizar a atividade
correcional no âmbito do

Ifal.

Implementar as ações do Plano
de Integridade sob a
responsabilidade da

Corregedoria.

SITUAÇÃO

Cumprida
parcialmente

Cumprida

Cumprida

Resolução nº 67/2020,
publicada em 07/12/2020,
que aprovou a alteração
dos artigos 167 e 230 do
Regimento Geral do Ifal, a
pedido da Corregedoria;

 

Elaboração de 13
Instruções de Trabalho,
conforme detalhamento
contido na página 11 do
presente Relatório.

 

OBSERVAÇÃO PERTINENTE:
A Corregedoria trabalhou na construção do normativo
regulando as atividades correcionais no âmbito do Ifal.
A minuta do normativo foi encaminhada à Procuradoria
Federal junto ao Ifal, que elencou algumas diligências,
as quais estão sendo trabalhadas, tendo em vista à
publicação. 

As ações relacionadas no
Plano de Integridade do Ifal
foram cumpridas, conforme
detalhamento de medidas
elencadas nas páginas 25 à

27.

Indicadores de
desempenho da atividade
correcional detalhados na
Instrução de Trabalho nº

13/2020.
 

Publicação da Instrução de
Trabalho nº 08/2020 

 contendo gerenciamento e
apresentação de resultados

da Corregedoria. 

OBSERVAÇÃO PERTINENTE:
O relatório de gestão correcional referente ao exercício
de 2019, publicado em 2020, e o presente relatório  se
apresentam como entregas atinentes à iniciativa em
tela. 

INICIATIVA ENTREGAS  
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Cumprida

Elaboração e publicação de ‘Perguntas e
respostas’ na página da Corregedoria acerca das

atividades correcionais.
 

 Participação de reuniões junto à gestão dos Campi
do Ifal, a fim de esclarecer o papel da Corregedoria

e suas principais atividades.
 

Participação de reunião com o Sindicato, a fim de
socializar o papel da Corregedoria e elencar em

linhas gerais a nossa forma de atuação.
 

 Divulgação do Relatório das atividades da
Corregedoria referente ao ano de 2019 na página

do Ifal, no ambiente da Corregedoria.
 

 Construção do normativo regulando as atividades
correcionais, o qual foi encaminhado à

Procuradoria Federal junto ao Ifal, que elencou
algumas diligências, visando à  publicação do

documento. 
 

Participação de reuniões do Conselho Superior 
 que resultou na publicação da Resolução nº

67/2020, em 07/12/2020.
 

INICIATIVA ENTREGAS  

Consolidar o papel da
Corregedoria.

OBSERVAÇÃO PERTINENTE:
Apesar dos avanços significativos no ano de 2020, no tocante à socialização do
papel da Corregedoria no âmbito do Ifal, verificamos que tal iniciativa possui
característica contínua, uma vez que todos os trabalhos implementados pela
Unidade de Correição resultam na consolidação do seu papel. Além disso, vale
registrar que se trata de institucionalização de uma cultura correcional, a qual leva
tempo para se consolidar. 
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Normatizar a atividade
correcional no âmbito do

Ifal.

Cumprida
parcialmente

Cumprida

Realização de ação
preventiva com a

participação no Programa
de Iniciação ao Serviço
Público destinado aos

servidores ingressantes no
Ifal, apresentando a

Corregedoria e abordando
temas relacionados aos
deveres e proibições dos

servidores.
 

OBSERVAÇÃO PERTINENTE:
Em função do contexto de pandemia global, tal
iniciativa restou prejudicada, ante as adaptações
individuais de cada setor elencado. 
No entanto, considerando a existência da Unidade de
Integridade, foram discutidas ações a serem
implementadas no exercício de 2021.

INICIATIVA

ENTREGAS  
Desenvolver ações

educativas em parcerias
com outras instâncias (DGP,

Comissão de Ética,
Ouvidoria, entre outros).

Divulgar internamente os
indicadores e dados sobre as
denúncias (quantitativos,
encaminhamentos,

cumprimento de prazos).

Elaboração e Publicação dos Indicadores de
desempenho da atividade correcional detalhados na

Instrução de trabalho nº 13/2020.
 

Elaboração e Publicação da Instrução de Trabalho nº
08/2020 com definição das informações para dar
suporte à tomada de decisão e avaliação dos

resultados correcionais.
 

Apresentação e Publicação anual do Relatório de
Gestão correcional.
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Normatizar a atividade
correcional no âmbito do

Ifal.

Cumprida

Reprogramada

Parceria com a
Corregedoria do Ministério
da Ciência, Tecnologia e
Inovações – MCTI para

realização de
capacitações.

 

Socialização de
capacitações promovidas

pela CGU.
 

Publicação de
capacitações no ambiente
da Corregedoria no portal

do Ifal.
 

OBSERVAÇÃO PERTINENTE:
Detalhamento de entregas nas página 28 e 29 do
presente Relatório.

INICIATIVA

ENTREGAS  

Tal iniciativa constará do
planejamento da

Corregedoria para o ano
de 2021.

 

Capacitar os servidores
que integram a
Corregedoria e os

membros das Comissões
processantes.

Estudar iniciativas de
incentivo e valorização
dos servidores atuantes

em Comissões
Disciplinares.

OBSERVAÇÃO PERTINENTE:
Em razão das restrições trazidas pela pandemia e a avaliação
do modelo de maturidade da Corregedoria Geral da União -

CRG no segundo semestre, não foi possível avançar nessa
iniciativa, comprometendo o atingimento da meta, que será
reprogramada para o próximo ano.
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MODELO DEMODELO DE
MATURIDADEMATURIDADE
CORRECIONALCORRECIONAL
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Trata-se de um modelo geral que orienta a gestão em torno de princípios,
métodos e processos a fim de fortalecer ou aprimorar a atividade correcional
por meio de etapas sucessivas de evolução.

É um instrumento para avaliação do nível de maturidade da área correcional,
implementada pela Corregedoria Geral da União e divulgada para todas as
Unidades do Siscor, cujo período de avaliação teve por termo final a data de
13/11/2020.

O modelo proposto prevê 05 (cinco) níveis de maturidade com 04 (quatro)
áreas avaliadas (elementos), as quais preveem atividades essenciais agrupadas
em KPAs (Key Process Area) ou Macroprocessos-chave.
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DA PARTICIPAÇÃO E DEVOLUTIVA DA AVALIAÇÃO
A Corregedoria se submeteu ao processo de auto avaliação, o qual lhe rendeu a
análise pormenorizada de todas as suas atividades, atendendo aos prazos
propostos pela Corregedoria Geral da União - CRG, com o devido registro das
respostas e documentos comprobatórios no sistema e-Aud.

Quanto aos critérios avaliativos, para a identificação do nível de maturidade de
uma Unidade de Correição a mesma deve comprovar, com documentos, a
implementação de todos os macroprocessos (KPAs) de um mesmo nível.

Para que um KPA seja considerado implementado, por sua vez, deve haver
evidências que demonstrem que todas as atividades essenciais estão
estabelecidas (critério de existência) e são executadas de forma repetida e
sustentada pela organização (critério de institucionalização), não bastando o
atendimento de apenas um critério.

Nesse sentido, em que pese a demonstração da existência de diversos
procedimentos atrelados aos macroprocessos (KPAs) relacionados a diferentes
níveis de maturidade por parte da Corregedoria, a ausência de comprovações
da institucionalização de algumas atividades demonstrou o foco do
planejamento para o ano subsequente, a partir da identificação do nível atual
de maturidade e aquele almejado e possível de alcançar no decurso de um ano. 

Diante disso, a partir da devolutiva da avaliação do modelo de maturidade,
considerando a necessidade de institucionalização de atividades essenciais
relacionadas ao nível 2, a Corregedoria demonstrou o seu compromisso em
alcançar tal nível no ano subsequente. 

O PLANEJAMENTO DA CORREGEDORIA PARA O ANO DE 2021
FOI ELABORADO COM BASE NAS NECESSIDADES APONTADAS
NO PROCESSO AVALIATIVO, COM O OBJETIVO DE ALCANÇAR
O NÍVEL SUBSEQUENTE DE MATURIDADE CORRECIONAL,
CONSIDERANDO A CAPACIDADE OPERACIONAL DA UNIDADE.
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O planejamento das atividades da Corregedoria do Ifal para o ano de 2021 foi
construído pela equipe que compõe o seu quadro permanente com base no
diagnóstico atual do setor, no compilado de resultados alcançados com o
planejamento de 2020 e na devolutiva do processo de avaliação do modelo de
maturidade.

Assim, foram definidos, com base no modelo de maturidade da CRG, os eixos
norteadores da construção do planejamento da Corregedoria e realizada
correlação com os objetivos estratégicos do Ifal presentes no Plano de
Desenvolvimento Institucional 2019-2023 (PDI).

Serviços e Papel da 
Atividade Correcional

Gerenciamento de
 Pessoas

Gerenciamento do 
Desempenho

 e Transparência

41

DA CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO

Governança e 
Relacionamento 
Organizacional

DOS EIXOS NORTEADORES DO PLANEJAMENTO 2021
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DA CORRELAÇÃO COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Consolidar a
gestão de

processos no
Ifal

Os eixos norteadores do Planejamento da Corregedoria para o ano de 2021
encontram correlação com 02 (duas) perspectivas e 03 (três) objetivos
estratégicos do Ifal, conforme previsão contida no PDI.  

Processos
Internos

Pessoas
Crescimento
Inovação

PERSCPECTIVAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Promover a
formação

continuada
dos servidores

Estabelecer uma política de
comunicação integrada e

continuada para criação de uma
cultura de comunicação entre os

diversos segmentos do Ifal

Em que pese a inexistência de objetivo específico atrelado à atividade
correcional no PDI, entende-se que o desempenho e alcance das iniciativas
traçadas pela Corregedoria encontram relação com os objetivos estratégicos
acima delineados, razão pela qual procedemos à vinculação do Planejamento da
Unidade de Correição a essas diretrizes. 
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A construção das iniciativas da Corregedoria para o exercício de 2021
contemplou a normatização, aprimoramento, estruturação e qualificação dos
trabalhos em matéria correcional, com foco na institucionalização dos
procedimentos existentes e estabelecimento de formas de controle e
monitoramento de ações, tendo em vista a padronização e o desenvolvimento
da gestão correcional do Ifal e a consequente implementação do nível 2 de
maturidade.

DA CONSTRUÇÃO DAS INICIATIVAS PARA 2021

DAS PRINCIPAIS INICIATIVAS
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DO DETALHAMENTO DAS INICIATIVAS
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DO DETALHAMENTO DAS INICIATIVAS
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DO DETALHAMENTO DAS INICIATIVAS
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Observa-se que, a despeito do panorama de pandemia global vivenciado, o qual
desencadeou uma série de adaptações de rotinas de trabalho, com a
necessidade de adequação ao sistema eletrônico de processos e estudo acerca
dos cuidados atrelados à salvaguarda dos dados e às atividades de natureza
correcional, o ano de 2020 registrou avanços significativos da Corregedoria
enquanto Unidade Seccional do Siscor e órgão de assessoramento geral da
Reitoria do Ifal.

Marcado pela proximidade das Unidades de Correição do Siscor, com a
promoção de encontros digitais para treinamento e capacitação, 2020 foi um
ano de muitos ajustes, em que a Corregedoria pode avaliar e adequar os seus
procedimentos às diretrizes socializadas pela Corregedoria Geral da União -
CRG.

Para o ano de 2021, o principal desafio será trabalhar na institucionalização
dos procedimentos existentes, a fim de alcançar o nível 2 de maturidade
correcional, tendo as práticas correcionais executadas de forma padronizada e
institucionalizada, havendo desenvolvimento constante das estruturas de
gerenciamento das atividades.

Além disso, destacando a normatização como ponto de destaque para o ano de
2021, há de se buscar o aprimoramento, a estruturação e a qualificação dos
trabalhos em matéria correcional, visando garantir a celeridade no tratamento
dos processos e a promoção de uma cultura de integridade no Ifal. Para tanto,
a Corregedoria deverá se valer de ações de capacitação e atuação junto à
Unidade de Gestão de Integridade, projetando a implementação de iniciativas
educativas voltadas à conscientização acerca da conduta do servidor. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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