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DAS
CONSIDERAÇÕES
INICIAIS
A Corregedoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Alagoas atualmente figura como uma Unidade Setorial 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
continua passando por significativas mudanças ao longo do tempo,
vivenciando, a partir de junho de 2019, um processo de fortalecimento de
suas atividades e consolidação do seu papel institucional.

CORREGEDORIA-GERAL
 DA UNIÃO

CORREGEDORIA
 DO IFAL

Vinculação técnica e normativa

Decreto nº 5.480, de 30/06/05

alterado pelo Decreto nº

10.768 de 13/08/21  

2018 2019 2020 2021

Órgão Central

Unidade Setorial

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5480.htm


Nesse sentido, considerando a execução do planejamento elaborado para
o ano de 2021, o presente relatório, atendendo à Instrução de Trabalho
nº 08/CORREG, tem por objetivo apresentar os dados atinentes à
atividade correcional do Ifal no ano de 2021, apontando seu retrato
situacional e os compromissos traçados para o exercício seguinte, a
partir da apresentação do planejamento elaborado para o ano 2022.
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OUVIDORIACORREGEDORIA

COMISSÃO DE ÉTICA

Enquanto órgão de assessoramento geral da Reitoria, a Corregedoria
possui vinculação direta ao Reitor, não existindo, hoje, nenhum setor
subordinado a ela em sua estrutura organizacional. No entanto, dada a
sua competência para acompanhamento das Comissões Apuratórias,
destaca-se a vinculação dessas à Corregedoria, quando da criação de
unidades específicas no sistema de protocolo (Sipac).

DO DIAGNÓSTICO
DA CORREGEDORIA

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

REITORIA

AUDITORIA

PROCURADORIA

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO GERAL DA REITORIA 

OUVIDORIA

CORREGEDORIA

COMISSÃO DE ÉTICA

COMISSÕES 
APURATÓRIAS



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. 

Vale registrar que, a Corregedoria, considerando a amplitude das
discussões de natureza jurídica, apresentou interesse em uma vaga
para estagiário em Direito junto à Pró-Reitoria de Extensão do Ifal,
órgão responsável pela divulgação de edital de chamamento público,
o que deve ser viabilizado no ano de 2022.

DO QUADRO DE PESSOAL

Mauro Henrique Neves Sales
Anita da Silva Bezerra

Marivany Barbosa Costa Souza Carneiro
Nadiege Maria da Silva Delfino

Corregedor
Assistente em Administração
Assistente em Administração

Administradora

Servidor Função/Cargo

Direito
Gestão Pública

Direito e Psicologia
Administração

Formação Acadêmica

Nomeado Corregedor pela Portaria nº 3.329/IFAL, de 30/09/2019
com recondução aprovada pela CRG em 2021, nos termos da
Portaria CGU nº 1.182, de 10/06/2020.

Designada como Corregedora Substituta através da Portaria nº
2.882/IFAL, de 24 de agosto de 2020.

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/arquivos/portaria-no-3-329-nomeacao-do-mauro-1-10-2019.pdf


As instalações físicas atuais são adequadas. Em 2021, houve a
separação das salas da Ouvidoria e da Corregedoria, providência de
grande relevância, dada a independência das áreas de atuação. No
entanto, entendemos como importante e necessária a
disponibilização de uma sala específica de apoio para utilização por
parte das Comissões de Apuração, a fim de que estas tenham
suporte adequado quando do desenvolvimento de trabalhos
presenciais com total privacidade, garantindo o sigilo dos processos.

DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Localizada noLocalizada no  
Prédio da ReitoriaPrédio da Reitoria
6º Andar, sala 6076º Andar, sala 607



A Corregedoria conta com 04 (quatro) computadores, tipo desktop, à
disposição do setor e 03 (três) notebooks, sendo um sob guarda do
Corregedor e os outros dois sob guarda de servidoras do setor para
fins de viabilização do trabalho remoto.
 
Quanto aos acessos a sistemas de informação, ainda faz-se
necessária a disponibilização de acessos, no âmbito de consulta, a
sistemas específicos utilizados no Ifal, tais como: SIGRH, SIAPE,
SIAFI, SIASG, entre outros. Tal providência integrará os planos de
ação do Planejamento para o ano de 2022.

Em relação ao uso de sistemas informatizados oriundos da CGU,
todos os servidores do quadro permanente da Corregedoria estão
cadastrados e têm acesso ao sistema e-PAD e CGU-PAD, existindo
rotina de cadastro e atualização de demandas nos referidos sistemas.
 
Além do acesso aos sistemas supra, foram disponibilizados perfis no
sistema e-Aud para os servidores da Corregedoria, tendo em vista à
adoção de providências atreladas ao modelo de maturidade
correcional da Corregedoria-Geral da União - CRG.

DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA



DOS PROCESSOS DE TRABALHO
As atividades e processos de trabalho da Corregedoria estão
regulados pela Portaria nº 1.986/IFAL de 02/07/2021, a qual se
apresenta como maior produto do Planejamento do ano de 2021 e
marco de extrema relevância para atuação da Unidade de Correição
do Ifal. 

Além da Portaria Normativa, há de se destacar a existência das
Instruções de Trabalho, as quais consistem em documentos
norteadores que elencam de forma objetiva e prática 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 2021, 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, observa-se avanço na condução dos processos
correcionais, o que se reflete nos números apresentados no
detalhamento das atividades do ano.

Vale pontuar que no ano de 2021 foram desenvolvidas diversas ações
atreladas ao Programa de Integridade do Ifal, com participação
efetiva nos processos de trabalho vinculados a essa temática,
conforme previsão contida no Plano de Integridade aprovado no Ifal
através da Portaria nº 2.012/IFAL, de 28 de maio de 2020.

Frise-se que a Corregedoria continua participando do processo de
autoavaliação do Modelo de Maturidade promovido pela CGU através
da Corregedoria-Geral da União - CRG.



Sabe-se que a Resolução nº 15/2018 do Conselho Superior, que trata
do Regimento Geral do Ifal, prevê as competências genéricas da
Corregedoria nos arts. 182 a 186. No entanto, é com a publicação da
Portaria nº 1.986/IFAL, em 02 de julho de 2021, que as atividades
correcionais ganharam uma previsão sistemática e organizada,
envolvendo todos os aspectos atrelados aos procedimentos
realizados e conduzidos pela Corregedoria.

A Portaria em questão estabeleceu diretrizes, procedimentos e
atribuições relacionados ao gerenciamento, acompanhamento e à
supervisão das atividades de correição, institucionalizando ações e
garantindo a organização e continuidade dos processos de trabalho
da Corregedoria. Nesse aspecto, tal normativo, resultado do
planejamento do ano de 2021, se apresenta como grande conquista
na atuação autônoma da Unidade de Correição do Ifal. 

Vale dizer que, a fim de materializar as atribuições previstas na
Portaria supra, fora delegada competência ao Corregedor do Ifal
para emitir e assinar portarias relacionadas às atividades e
procedimentos correcionais. Tal delegação ocorreu através da
Portaria nº 2.327/IFAL, de 30 de julho de 2021.

 

NORMAS E REGULAMENTOS INTERNOS

Portaria nº 1.986/IFAL 
de 02/07/21

Marco Normativo 



Cabe enfatizar a normatização de fluxo interno para tratamento de
denúncias no âmbito do Ifal, o qual foi estabelecido através da
Portaria nº 3.299/IFAL, de 20 de outubro de 2021, com objetivo de
dar efetividade à apuração dos fatos denunciados e tornar mais
eficiente o processo de detecção de indícios de ilicitude nas práticas
e procedimentos internos, bem como prevenir futuras irregularidades.
Tal portaria contou com a iniciativa e participação ativa da
Corregedoria junto à Ouvidoria e demais áreas da Integridade do Ifal.

Ainda no tocante aos regulamentos internos, em 2021, foram
realizadas atualizações das Instruções de Trabalho nº 1, nº 2, nº 3,
nº 5, nº 6, nº 7, nº 8, nº 10 e nº 13, tendo em vista a adequação de
práticas e rotinas correcionais, em atenção ao planejamento da
Corregedoria. Também foi criada a IT nº 14, que trata sobre a
identificação dos perfis técnicos para apoio às comissões
processantes. 

Instruções de 
Trabalho 

Flu
xo
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De
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Todos os normativos internos de regência da atividade correcional no
Ifal encontram-se disponíveis no ambiente da Corregedoria no Portal
do Ifal. 

www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/normas-internas/view

Corregedoria do Ifal
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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 ‘Concluído’. Nesse sentido, no
final do ano de 2021, registramos:

DOS PROCESSOS

Quanto aos 22 (vinte e dois) processos em andamento, fora realizada
classificação da respectiva fase do processo, quais sejam: ‘Em
Instrução Preliminar’, ‘Para emissão de Juízo de Admissibilidade’ e ‘Em
Procedimentos Acusatórios’ .

Para Instrução Preliminar 14

Para Juízo de Admissibilidade
04

Procedimentos Acusatórios

Para julgamento/Conclusão

04

Processos concluídos

Processos em andamento 22

39

PROCESSOS  CORRECIONAIS

PROCESSOS  EM ANDAMENTO

TOTAL 22

(Processos que se encontram na fase de
diligências investigativas)

(Processos que encerraram a fase investigativa
preliminar e aguardam a emissão de juízo)

(Procedimentos acusatórios em andamento)



 

Quanto aos processos concluídos, frisa-se que 34 (trinta e quatro)
foram objeto de juízo de admissibilidade negativos, os quais serão
destacados em tópico próprio e 05 (cinco) foram encerrados com
despachos conclusivos, sendo 02 (duas) demandas de encaminhamento à
Corregedoria do MEC, enquanto instância competente, e 03 (três)
processos relacionados à orientação correcional.

Vacâncias 03

Redistribuições 02

Progressão funcional docente 357

Declarações 46

Aposentadorias 09

Exonerações 01

TOTAL 418

DOS PROCESSOS DE MANIFESTAÇÃO DA CORREG

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 418 (quatrocentos e dezoito) processos com
manifestação da Unidade de Correição em 2021, sendo distribuídos da
seguinte forma:

Em geral, levando em conta os números de processos correcionais
propriamente ditos (em andamento e concluídos) e os de manifestação
correcional, foram registrados 479 (quatrocentos e setenta e nove)
processos que contaram com análise da Corregedoria de algum modo.



Em 2021, foram recebidas 25 (vinte e cinco) novas demandas
correcionais pela Corregedoria, sendo: 15 (quinze) denúncias e 10 (dez)
representações.

Denúncias

Representações

 

RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

DETALHAMENTO DE DEMANDAS RECEBIDAS EM 2021



 



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.

Sabe-se que o Juízo de Admissibilidade é o ato administrativo por meio do
qual a autoridade competente decide, de forma fundamentada, pelo
arquivamento, celebração de Termo de Ajustamento de Conduta ou
instauração de procedimento correcional. 

Em 2021, foram emitidos 38 (trinta e oito) Juízos de Admissibilidade pela
Corregedoria, conforme detalhamento de conclusões abaixo:

 

DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE EMITIDOS EM 2021

38 JUÍZOS DE
ADMISSIBILIDADE 
EMITIDOS EM 2021



DETALHAMENTO DE JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVOS
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Em 2021, verificou-se que houve 04 (quatro) procedimentos acusatórios
instaurados. Em que pese o andamento e acompanhamento de tais
procedimentos pela Corregedoria, nenhum deles, até a data de
apresentação do presente relatório, evoluiu para a fase de julgamento.

23041.034484/2021-42 PAD Ordinário Procedimento instaurado
em dezembro de 2021

DOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS E JULGADOS

DAS PENALIDADES APLICADAS

2 Demissões

1 Suspensão

Processo Tipo Observação:

23041.011121/2021-39

IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS:

PAD Ordinário Procedimento instaurado
 em junho de 2021

23041.016099/2021-13 PAD Ordinário

23041.041509/2021-62

Procedimento instaurado 
em outubro de 2021

PAD Sumário
Procedimento instaurado
em dezembro de 2021

Em 2021, com a priorização da adoção do Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC - como procedimento administrativo voltado à resolução
consensual de conflitos, conforme previsão na IN CGU nº 17 de
20/12/2019, verificou-se a conclusão de demandas passíveis de
penalização a partir da celebração dos respectivos Termos. 

Nesse sentido, não se verificando a conclusão dos procedimentos
acusatórios instaurados, não houve registros de penalidades aplicadas em
2021.



Em 2021, a Corregedoria firmou 07 (sete) Termos de Ajustamento de
Conduta com servidores do quadro permanente do Ifal.

 

DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC

23041.021867/2019-36 Violação aos incisos I, III, IX e X, do art. 116, da
Lei nº 8.112/1990.

Processo Condutas:

23041.007091/2020-85
Violação ao inciso I, do art. 116; e ao inciso II,

do art. 117, da Lei nº 8.112/1990.

23041.016895/2021-56 Violação aos incisos III e IX, do art. 116, da Lei
nº 8.112/1990.

23041.026196/2021-14

23041.028661/2021-51

TACs celebrados

01 (um) TAC celebrado

02 (dois) TACs celebrados

02 (dois) TACs celebrados

01 (um) TAC celebrado

01 (um) TAC celebrado

Violação aos incisos III e IX, do art. 116, da Lei
nº 8.112/1990.

Violação aos incisos III e X, do art. 116, da Lei
nº 8.112/1990.

DAS RECOMENDAÇÕES CORRECIONAIS
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, bem como, expedir
recomendações à equipe de dirigentes e chefias quanto à adoção, quando
cabível, de práticas administrativas saneadoras.

Assim, valendo-se desse papel orientador, a Corregedoria, em 2021, emitiu
05 (cinco) recomendações correcionais, sendo 02 (duas) delas emitidas no
corpo dos Juízos de Admissibilidade nº 26 e nº 29 e 03 (três) como
documentos avulsos, todas referentes a situações que, a despeito da
ausência de materialidade, se observou a necessidade de ajuste de
procedimentos no âmbito da gestão.



RECOMENDAÇÕES CORRECIONAIS EMITIDAS EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Orienta avaliação dos controles atinentes aos
procedimentos de renovação contratual de
Professores Substitutos, bem como a gerência
das faltas e lançamentos dos respectivos
descontos por dias não trabalhados.

Recomendação inserida
no Juízo nº 26/2021

Orienta análise cuidadosa nas expressões e
forma de tratamento para com as pessoas no
exercício de suas atribuições, de maneira a
preservar sempre o padrão ético de conduta
esperada de todo servidor público.

RECOMENDAÇÕES CORRECIONAIS

Orienta sobre o acompanhamento e
monitoramento efetivo de eventuais faltas
pelos servidores docentes, no que diz respeito
à assiduidade e à pontualidade ao serviço.

Recomendação 
nº 01/2021

Orienta sobre o acompanhamento e
monitoramento das horas excedentes
realizadas além da jornada regular, respeitando
o limite máximo de 02 (duas) horas diárias para
fins de compensação de eventuais faltas do
servidor quanto ao efetivo cumprimento de sua
jornada de trabalho.

Recomendação 
nº 02/2021

Orienta sobre a observância dos prazos legais
no tocante ao cadastro e homologação de
ocorrências e da frequência dos servidores
submetidos ao sistema de ponto eletrônico e
destaca a necessidade de monitoramento
efetivo das eventuais faltas e ausências de
registros de frequência.

Recomendação 
nº 03/2021

Recomendação inserida
no Juízo nº 29/2021



A Corregedoria tem vivenciado um processo de evolução e fortalecimento
de suas atividades desde junho de 2019, havendo evidente avanço em
diversos aspectos na Unidade, desde o seu arcabouço normativo e de suas
ações gerenciais, tais como a construção do planejamento anual do setor,
utilização dos sistemas correcionais, organização, controle e
monitoramento de demandas e indicadores das atividades correcionais, até
a capacitação de seus servidores. 

Nesse contexto evolutivo, apresentamos os dados comparativos dos
últimos anos, a fim de demonstrar as atividades desenvolvidas na
Corregedoria ao longo desse período. 

QUADROS COMPARATIVOS - 2019 A 2021

2019 2020 2021

DENÚNCIAS E 
REPRESENTAÇÕES
DADOS:
Em 2019: 
49 novas 
demandas

 
Em 2020:
08 novas 
demandas

 
Em 2021
25 novas

demandas



DADOS:

Em 2019: 
21 Juízos
emitidos

 
Em 2020:
46 Juízos 
emitidos

 
Em 2021
38 Juízos
emitidos

Sabe-se que 2019 foi um ano marcado pelo processo eleitoral no Ifal.
Frise-se que, à época, não existia um fluxo de denúncias definido, o que
refletiu no número de demandas recebidas na Corregedoria. 

Em relação aos anos de 2020 e 2021, observamos um aumento
significativo de denúncias e representações. Acredita-se que tal
acréscimo deu-se mediante a consolidação do papel da Corregedoria junto
aos servidores do Ifal, a partir da divulgação de suas atribuições,
atividades e resultados.
 
Além disso, fora realizado trabalho conjunto com a Ouvidoria para
classificação e definição do fluxo de denúncias, havendo a publicação da
Portaria nº 3.299/IFAL, de 20 de outubro de 2021 que trata da temática.

JUÍZOS DE 
ADMISSIBILIDADE



 

INSTAURAÇÕES DE 
PROCEDIMENTOS

DADOS:
Em 2019: 

8 instaurações
 

Em 2020:
1 instauração

 
Em 2021

4 instaurações

CELEBRAÇÃO
DE TAC

2019 2020

2021

DADOS:
Em 2019: 

Nenhum TAC
 

Em 2020:
1 TAC

 
Em 2021
7 TACs

2019 2020 2021

A Corregedoria tem priorizado a celebração de TAC como
resolução consensual de conflitos disciplinares de reduzida
lesividade, por se tratar de uma solução célere, eficiente e
que promove maior economicidade à Administração.



DADOS:
Em 2019: 

02
 

Em 2020:
04
 

Em 2021:
05

 

RECOMENDAÇÕES
CORRECIONAIS

O Plano de Integridade do Ifal enquanto documento que materializa a
adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à
detecção, à punição e à remediação de fraudes, desvios éticos e atos de
corrupção foi aprovado pela Portaria nº 2.012/IFAL, de 28 de maio de
2020. Tal plano foi construído pelas áreas de integridade do Ifal,
contando com a participação da Corregedoria, que desenvolveu ações de
tratamento dos riscos relacionados à matéria correcional no contexto da
integridade.  

Executado no ano de 2020 e no primeiro semestre de 2021, o Plano de
Integridade do Ifal teve sua nova edição aprovada em 22 de julho de 2021,
por meio da Portaria nº 2.212/IFAL. 

Diante disso, considerando a atuação da Corregedoria nas duas edições do
Plano de Integridade, com registros de ações em 2021, elencamos abaixo
as providências adotadas pela Unidade de Correição:

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS À INTEGRIDADE



Classificação

 

Risco

Plano de Integridade - 1ª Edição (2020-2021.1)

Identificação e classificação dos riscos à integridade relacionados à Corregedoria;
Desenvolvimento de ações para tratamento dos riscos identificados; e
Participação de reuniões de monitoramento do Plano de Integridade.

Classificação Ações de tratamento 
planejadas Status e ações realizadas

Alegação dos servidores de
desconhecimento dos

deveres e das possíveis
penalidades.

Médio

Realizar atividades de
conscientização abordando
temáticas sobre deveres e
penalidades aplicáveis aos
servidores públicos, tais

como: palestras, cartilhas,
capacitações, entre outros.

Ações realizadas no
exercício 2020 com

detalhamento contido no
Relatório de Gestão
Correcional 2020.

Desconhecimento das
atividades e procedimentos
de natureza correcional no

âmbito do Ifal.

Extremo

Criar normativo interno
definindo e regulando as
atividades correcionais no

âmbito do Ifal.

Além das ações realizadas
no exercício 2020, com

detalhamento no Relatório
de Gestão Correcional
2020, destacamos a

publicação da Portaria nº
1.986, de 02 de julho de

2021, que regula as
atividades da Corregedoria

do Ifal. 

Insuficiência de servidores
capacitados para atuar como
membros de comissões de

sindicância e processos
administrativos.

Extremo

Realizar capacitações
internas, emitir orientações e
estabelecer fluxos e rotinas

atinentes à atuação das
Comissões de apuração.

Socialização de
capacitações ofertadas

pela Corregedoria-Geral da
União e órgãos parceiros;
emissão de orientações e
realização de reuniões de
monitoramento com os

servidores designados para
comissões apuratórias.

Riscos à Integridade previstos pela Corregedoria na 1ª edição do Plano de Integridade do Ifal

Status: Ações Concluídas

Status: Ações Concluídas

Status: Ações Concluídas

 
 



Classificação

 

Risco

Plano de Integridade - 2ª Edição (2021.2 - 2022)

Construção da nova edição do Plano de Integridade;
Identificação e reclassificação dos riscos à Integridade relacionados à Corregedoria;
Planejamento de medidas de tratamento dos riscos identificados; e
Participação de reuniões de monitoramento do Plano de Integridade.

Classificação Ações de tratamento 
planejadas

Status e ações realizadas
(Até dez. de 2021)

Desconhecimento dos
deveres e das possíveis

penalidades.
Médio

Realizar atividades de
conscientização abordando
temáticas sobre deveres e
penalidades aplicáveis aos
servidores públicos, tais

como: divulgação de cards
explicativos, cartilhas,

palestras, capacitações e
outros.

Divulgação de capacitações
junto ao banco de

servidores da Corregedoria.

Desconhecimento das
atividades e procedimentos

de natureza correcional
desenvolvidas no âmbito do

Ifal.

Médio

Criar formatos de
divulgações atrativas para
cientificação do papel da

Corregedoria, incentivando
os servidores a conhecerem

as matérias atinentes à
temática correcional. 

Ações planejadas para
2022.

Nulidades nos procedimentos
correcionais instaurados. Alto

Realizar capacitações
internas, emitir orientações e
estabelecer fluxos e rotinas

atinentes à atuação das
Comissões de apuração.

Divulgação de capacitações
junto ao banco de

servidores; realização de
reunião prévia de

orientação com Comissões
designadas; emissão de e-

mail com orientações e
materiais de apoio às

Comissões Processantes.
 

Riscos à Integridade previstos pela Corregedoria na 2ª edição do Plano de Integridade do Ifal

Status: Ações Iniciadas

Status: Não iniciadas

Status: Ações Iniciadas

 



Tal como no ano de 2020, a Corregedoria trabalhou no incentivo e
socialização de capacitações para os servidores que integram o seu banco
de dados em 2021. 

Na página da Corregedoria, constante no portal do Ifal, foram
relacionados e atualizados os cursos disponíveis na seara disciplinar,
havendo divulgação das novas capacitações promovidas pela
Corregedoria-Geral da União ao longo do ano.

Além disso, propiciou a socialização com os servidores inscritos para que
estes participassem de cursos ofertados pela Corregedoria do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI –, a qual disponibilizou 3 cursos
no primeiro semestre, e com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
- IFNMG -, que oportunizou um curso de PAD, no segundo semestre de
2021. 

Considerando as divulgações realizadas, registramos a confirmação de
participação de 31 (trinta e um) servidores, o que corresponde a 31% dos
inscritos, considerando o total de servidores constantes no Banco até a
data de realização dos cursos.

Servidores 
participantes

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

PAD
Capacitação 31

 



 

Cumpre destacar que, em 2021, além dos cursos de capacitação
socializados, a Corregedoria promoveu reuniões de integração e
monitoramento com os servidores das comissões apuratórias em
andamento.

Admissibilidade (PAD, PAS e PAR); 
Comissões Processantes (PAD, PAS e PAR); 
Comunicações Processuais (PAD, PAS e PAR); 
Instrução Probatória (PAD, PAS e PAR); 
Indiciamento e relatório final no PAD e no PAS; 
Dosimetria das sanções disciplinares (Estatutários); 
Indiciamento e relatório final no PAR; Prescrição (PAD e PAS); 
Curso Básico de PAD; Processo Administrativo Disciplinar (MCTI); 
Provas nos processos apuratórios (MCTI); 
Elaboração de Termo de Indiciamento (MCTI); e 
Curso de PAD - IFNMG.

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS NAS CAPACITAÇÕES:

Atualmente, 104 (cento e quatro) servidores
aderiram ao Edital de convocação nº 01, de
12/09/2019, passando a integrar o banco de
dados da Corregedoria. 

Em que pese tal número significativo, em
razão da dificuldade de comunicação e
ausência de participação nos cursos indicados,
verificamos a necessidade de realizar um
processo de renovação.

Sobre o Banco de
Servidores da
Corregedoria

Para o ano 2022, implementaremos ajustes no banco de servidores
constantes no nosso banco de dados, a fim de manter apenas aqueles
realmente interessados e dispostos a contribuir com a Corregedoria,
participando ativamente das capacitações disponibilizadas, de forma a
garantir que todos os servidores integrantes do banco da Corregedoria
estejam aptos ao desenvolvimento das atividades de correição. 



Tal como em 2020, 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,
participação ativa no programa de integridade do Ifal, entre outros.

No tocante às ações e eventos interinstitucionais, o ano de 2021 foi
marcado pela participação constante em diversas oportunidades atreladas
à matéria correcional, a exemplo:

 

Faz parte da rotina do setor a atualização contínua dos sistemas
correcionais da CGU. Nesse sentido, frisamos a existência da Instrução de
Trabalho nº 10, a qual detalha a forma de execução do cadastramento de
demandas nos sistemas CGU-PAD e e-PAD e foi atualizada em 2021.

Ressalta-se ainda a existência e adoção de Manual de rotinas
administrativas para os servidores lotados na Corregedoria. 

1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias - PROCOR;
1ª Reunião das Corregedorias do SISCOR;
Maturidade - Conceitos Gerais de Plano de Ação;
Monitorias do e-PAD;
Tratamento da Informação Pessoal em face da LAI e da LGPD;
Garantindo a defesa das Mulheres;
COVID-19 - Tratando a corrupção durante a pandemia;
2ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias - SISCOR e
PROCOR; e
Práticas de gerenciamento de projetos para alavancar o PAD -
FUNASA.

DO USO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA CGU

DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E/OU AÇÕES
INSTITUCIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS



Por força da Portaria CGU nº 1.182, de 10/06/2020, que dispõe dos
critérios e procedimentos para nomeação, designação, exoneração,
dispensa, permanência e recondução ao cargo ou função comissionada de
titular de unidade correcional no âmbito do Sistema de Correição do
Poder Executivo federal - SisCor, em agosto de 2021, dentro do prazo
estipulado, considerando a proximidade em se completar 02 (anos) de
mandato, fora apresentado relatório circunstanciado das atividades
desenvolvidas na Corregedoria ao Reitor, tendo em vista o seu
encaminhamento à Corregedoria-Geral da União para avaliação e
aprovação da possível recondução do Corregedor titular. 
 
Em 17/09/2021, o Ifal recebeu a informação de aprovação da recondução
do Corregedor através do Ofício nº 18.608/2021/CRG/CGU, oriundo da
Corregedoria-Geral da União, o que implica o exercício de novo mandato
por mais 02 (dois) anos. 

DO PROCESSO DE RECONDUÇÃO DO CORREGEDOR

 

Corregedor Titular: 
Mauro Henrique Neves Sales

Portaria nº 3.329/IFAL, de 30/09/2019 

Mandato Inicial

2019 - 2021

recondução

2021 - 2023

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/arquivos/portaria-no-3-329-nomeacao-do-mauro-1-10-2019.pdf


 

ALCANÇADOS NOALCANÇADOS NO

 

DOS RESULTADOSDOS RESULTADOS



Gerenciamento de
 Pessoas

Serviços e Papel da 
Atividade Correcional

Gerenciamento do 
Desempenho

 e Transparência

Governança e 
Relacionamento 
Organizacional

DO PLANEJAMENTO 2021
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 do setor, no compilado de resultados alcançados com o
planejamento de 2020 e na devolutiva do processo de avaliação do modelo de
maturidade.

Assim, com base na definição dos eixos norteadores do planejamento
correlacionados com os objetivos estratégicos do Ifal, a Corregedoria se
empenhou para realizar as iniciativas propostas, havendo o cumprimento de
100% (cem por cento) dos planos de trabalho vinculados às disposições
atualizadas do Modelo de Maturidade da Corregedoria-Geral da União no
aspecto da existência de atividades e procedimentos e 96% (noventa e seis
por cento) no aspecto da institucionalização e prática dos procedimentos
existentes, o que reflete na persecução do nível almejado de maturidade
correcional quando da nova avaliação prevista para o ano 2022. 

Desse modo, apresentaremos a seguir os resultados alcançados em 2021:



Risco

CUMPRIDA

Kpa 2.1 - Item 2

CUMPRIDA
PRODUTO / ENTREGA: Portaria nº 3.299/IFAL de 20/10/21 -

Estabelece o fluxo de denúncias no Ifal.

Implementação e atualização das rotinas definidas nas Instruções de Trabalho
emitidas pela Corregedoria.

Kpa 2.1 - Itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
Kpa 2.2 - Itens 4, 5, 6, 7, 8 e 9

 Instrução de Trabalho nº 01 atualizada;
Instrução de Trabalho nº 02 atualizada;
Instrução de Trabalho nº 03 atualizada;
Instrução de Trabalho nº 06 atualizada;
Instrução de Trabalho nº 07 atualizada,
com demonstração da utilização da
matriz de responsabilização;
Treinamentos sobre rotinas da CORREG;
Planilha de monitoramento e priorização
de demandas;
Relatório de monitoramento;
Implementação das rotinas estabelecidas;
Modelos de trabalho atualizados.

Serviços e Papel da 
atividade correcional

CORRELAÇÃO COM O MODELO DE MATURIDADE:

STATUS:

CORRELAÇÃO COM O MODELO DE MATURIDADE:

PRODUTOS / ENTREGAS:STATUS:
CUMPRIDA

Há observação
quanto à

institucionalização
da atividade.

MACRO INICIATIVA - 3

MACRO INICIATIVA - 1 

DOS RESULTADOS DAS INICIATIVAS - 2021

Normatização da atividade correcional com atualização das competências da
Corregedoria.

Kpa 2.1 - Item 1 e Kpa 2.2 - Item 1CORRELAÇÃO COM O MODELO DE MATURIDADE:

PRODUTO / ENTREGA: Portaria nº 1.986/IFAL de 02/07/21 -
Regula as atividades da Corregedoria.

Revisão do fluxo de denúncias definido na Portaria nº 1.751/2020 para adequação
às diretrizes disseminadas pela CGU.

EIXO 
DIRECIONADOR

STATUS:

MACRO INICIATIVA - 2 



Risco

CUMPRIDA

Kpa 2.4 - Item 3

CUMPRIDA

Instrução de Trabalho nº 08 atualizada
com pontos de controle e monitoramento;
Implementação de rotina de
monitoramento.

Atualização e Implementação da Instrução de Trabalho nº 10 no tocante ao detalhamento de
prazos e forma de monitoramento de informações para atesto da qualidade e tempestividade.

Kpa 2.5 - Item 2
 

Instrução de Trabalho nº 10 atualizada.PRODUTO / ENTREGA:
CUMPRIDA

STATUS:

CORRELAÇÃO COM O MODELO DE MATURIDADE:

STATUS:

PRODUTOS / ENTREGAS:

Gerenciamento do
Desempenho e
Transparência

EIXO 
DIRECIONADOR

Disponibilização de apoio administrativo e técnico para as Comissões apuratórias.

Kpa 2.2 - Itens 2 e 3CORRELAÇÃO COM O MODELO DE MATURIDADE:
Serviços e Papel da 
atividade correcional

STATUS:
PRODUTOS / ENTREGAS:

Mapeamento de atividades com confecção
de check-list atualizado e instrumentos de
comunicação (modelos);
Criação da Instrução de Trabalho nº 14
com indicação de perfis técnicos;
Atualização da relação de servidores
parceiros - inscritos no banco de dados.

Definição e implementação de metodologia de monitoramento do planejamento.

CORRELAÇÃO COM O MODELO DE MATURIDADE:

MACRO INICIATIVA - 4

MACRO INICIATIVA - 5

MACRO INICIATIVA - 6



EIXO 
DIRECIONADOR

Oferta e divulgação de capacitações e treinamentos para a equipe da Corregedoria e os integrantes
do banco de servidores, com ênfase na disseminação interna dos conhecimentos adquiridos.

Kpa 2.3 - Itens 2 e 3CORRELAÇÃO COM O MODELO DE MATURIDADE:

Promover a formação
continuada dos

servidores

STATUS:
CUMPRIDA

PRODUTOS / ENTREGAS:
 Instrução de Trabalho nº 05 atualizada
com modelo de Pesquisa de satisfação;
Listagem de cursos atualizada.

Medidas de incentivo e valorização dos servidores atuantes em Comissões Disciplinares.

Não há correlação diretaCORRELAÇÃO COM O MODELO DE MATURIDADE:

STATUS:
NÃO  CUMPRIDA

Sem entregas conclusivasPRODUTOS / ENTREGAS:

Interlocução regular com a alta administração, com definição de periodicidade de
reuniões e prestação de contas.

Kpa 2.6 - Item 1CORRELAÇÃO COM O MODELO DE MATURIDADE:

Governança e
Relacionamento
Organizacional

STATUS:
CUMPRIDA

PRODUTOS / ENTREGAS:
Agenda de periodicidade de interlocução
com a alta administração definida e
aprovada pelo Reitor na Instrução de
Trabalho nº 08.

Estabelecimento de parcerias com outros órgãos para compartilhamento de informações e
cooperação técnica. 

CORRELAÇÃO COM O MODELO DE MATURIDADE:

STATUS:
CUMPRIDA

PARCIALMENTE
 Instrução de Trabalho nº 08 atualizada.PRODUTOS / ENTREGAS:

Kpa 2.6 - Item 2

MACRO INICIATIVA - 7

MACRO INICIATIVA - 8

MACRO INICIATIVA - 9

MACRO INICIATIVA - 10

Atividade excluída na Nova Versão do Modelo de Maturidade 2.0



ATIVIDADES DETALHADAS





08 - cumpridas integralmente
01 - cumprida parcialmente

10 - MACRO INICIATIVAS

01 - não cumprida 

27 - ATIVIDADES DETALHADAS

26 - RELACIONADAS AO MODELO 
DE MATURIDADE

01 - SEM RELAÇÃO COM O MODELO
DE MATURIDADE

24- cumpridas integralmente
01 - CUMPRIDA PARCIALMENTE
01 - NÃO CUMPRIDA

01 - NÃO CUMPRIDA



Observa-se que das 10 (dez) macro iniciativas previstas no Planejamento 2021,
08 (oito) foram cumpridas, 01 (uma) constou como parcialmente cumprida e 01
(uma) não foi cumprida efetivamente. Todas abarcam o total de 27 (vinte e
sete) atividades, sendo 26 (vinte e seis) atreladas diretamente ao modelo de
maturidade correcional, o qual figura como procedimento avaliativo de
mensuração do nível de maturidade das unidades de correição que integram o
Siscor. 

Vale registrar que a única atividade não atrelada ao modelo de maturidade
correcional prevista no planejamento da Corregedoria diz respeito à macro
iniciativa não cumprida no ano, o que não afeta o processo de avaliação de
maturidade da unidade.

Nessa perspectiva, considerando o objetivo traçado pela Corregedoria para o
ano de 2021, no sentido de alcançar o nível 02 (dois) de maturidade
correcional, que pressupõe a existência de uma estrutura padronizada e
organizada, há de se pontuar que, das 26 (vinte e seis) atividades relacionadas
ao modelo de maturidade, 24 (vinte e quatro) foram integralmente cumpridas,
nos aspectos da existência e institucionalização de procedimentos e rotinas. 

Quanto às 02 (duas) outras atividades que compõem o rol atrelado ao modelo,
uma delas está relacionada à macro iniciativa parcialmente cumprida e diz
respeito ao estabelecimento de parcerias com outros órgãos. Quanto a isso,
apesar de a Corregedoria manter contato e troca constante de informações
com outras unidades integrantes do Siscor, não se fez possível a formalização
de Termo de parceria propriamente dito. No entanto, considerando a
divulgação da versão 2.0 do Modelo de Maturidade, verificamos que tal
atividade fora excluída dos macroprocessos atrelados ao nível 02. Logo,
avaliamos que a ausência do seu cumprimento não trouxe impacto ao objetivo
maior da Corregedoria para o ano de 2021.

No tocante a outra atividade vinculada ao modelo, apesar de cumprida no
aspecto da existência de procedimento, consta observação referente à
ausência de comprovação da institucionalização concernente à utilização de
instrumentos de análise dos procedimentos correcionais acusatórios após sua
conclusão, o que está previsto no Kpa 2.2, item 9. Tal ausência se deu em
razão da inexistência de procedimentos acusatórios conclusos no ano de 2021,
havendo perspectiva para obtenção de evidências no início de 2022.



Diante disso, levando em conta que a próxima rodada da avaliação do modelo
de maturidade em sua versão 2.0 está prevista para o segundo semestre de
2022, entendemos que até lá teremos as comprovações necessárias
referentes ao cumprimento integral de tal atividade, não havendo, tal como no
primeiro caso, impacto ao objetivo da Corregedoria no alcance do nível de
maturidade almejado. 

Ante o exposto, considerando as observações destacadas referentes às
atividades previstas no modelo de maturidade correcional que integraram o
planejamento da Corregedoria em 2021, compreendemos que o objetivo de
implementar todos os procedimentos previstos para a demonstração de uma
unidade de correição organizada e padronizada, que reflete o nível 02 (dois) de
maturidade correcional, foi alcançado em sua essência, o que deve ficar
demonstrado quando da participação da segunda rodada de avaliação do
referido modelo. 

2
Nível

1
Nível

RESULTADOS DO 
PLANEJAMENTO 2021

26 ATIVIDADES
RELACIONADAS

01 - EXCLUÍDA PELA NOVA VERSÃO 
DO MODELO DE MATURIDADE;

01 - COM EVIDÊNCIAS PREVISTAS
PARA O 1º SEMESTRE DE 2022; 

24 - EFETIVAMENTE CUMPRIDAS.

ATIVIDADES QUE IMPACTAM  NO ALCANCE DO
NÍVEL ALMEJADO - MODELO DE MATURIDADE

Atividade não estruturada;Atividade não estruturada;
dependente de esforços edependente de esforços e
habilidades individuais comhabilidades individuais com
resultados não sustentados.resultados não sustentados.

Os processos deOs processos de
responsabilização sãoresponsabilização são
gerenciados de formagerenciados de forma

isolada. Falta de estrutura eisolada. Falta de estrutura e
de recursos (financeiros,de recursos (financeiros,
humanos e tecnológicos)humanos e tecnológicos)
para o desempenho dapara o desempenho da
atividade. Os KPAs nãoatividade. Os KPAs não

estão implementados pelaestão implementados pela
organização, isto é, não sãoorganização, isto é, não são

executados de formaexecutados de forma
repetida e sustentada.repetida e sustentada.

Os principaisOs principais
procedimentos e práticasprocedimentos e práticas

correcionais sãocorrecionais são
executados de formaexecutados de forma

padronizada epadronizada e
institucionalizada. Háinstitucionalizada. Há

desenvolvimento inicial dasdesenvolvimento inicial das
estruturas deestruturas de

gerenciamento da atividadegerenciamento da atividade
correcional. Implementaçãocorrecional. Implementação
do Plano de capacitação edo Plano de capacitação e
desenvolvimento de cadadesenvolvimento de cada

membro da UC.membro da UC.
Interlocução com outrasInterlocução com outras

UCs para troca deUCs para troca de
experiências e boasexperiências e boas

práticas.práticas.

Aspecto de EXISTÊNCIA
de Procedimentos/Rotinas

Aspecto de INSTITUCIONALIZAÇÃO
de Procedimentos/Rotinas



PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO
    



Construído pela equipe que compõe o quadro permanente da Corregedoria, o
planejamento para o ano de 2022 foi confeccionado com base no diagnóstico
atual do setor, no compilado de resultados alcançados com o planejamento de
2021 e na perspectiva de ajuste e avanço atrelada ao modelo de maturidade
em sua versão 2.0.

Assim, mantidos os eixos norteadores que constituem o processo avaliativo do
referido modelo, tal como no ano de 2021, foi realizada a correlação deles 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

DA CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO 2022

Governança e 
Relacionamento 
Organizacional

DOS EIXOS NORTEADORES DO PLANEJAMENTO 2022 E SUA
CORRELAÇÃO COM OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO IFAL

Processos
Internos

Pessoas
Crescimento
Inovação

Consolidar a
gestão de

processos no
Ifal

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSCPECTIVAS



A construção das iniciativas da Corregedoria para o exercício de 2022
contemplou a revisão de procedimentos, o mapeamento e modelagem de
processos de trabalho, o fortalecimento e aprimoramento da transparência
ativa das atividades correcionais, a previsão de ações preventivas e de
conscientização da matéria disciplinar, a renovação do banco de servidores e a
organização do acervo digital de processos concluídos. 

Os objetivos traçados têm em vista a consolidação do nível 02 de maturidade
correcional, seguindo o modelo de maturidade da Corregedoria-Geral da União,
o qual reflete uma unidade de correição organizada e padronizada.

DA CONSTRUÇÃO DAS INICIATIVAS PARA 2022

DAS PRINCIPAIS INICIATIVAS



DO DETALHAMENTO DAS INICIATIVAS - PLANO DE AÇÃO



O ano de 2021 foi marcado por avanços significativos das atividades
correcionais do Ifal, havendo destaque para o aspecto da normatização, com a
publicação da Portaria nº 1.986/IFAL de 02 de julho de 2021, que elevou o
patamar da Corregedoria ao tratar sistematicamente de suas atribuições e
competências, conferindo maior autonomia e otimização do desempenho de
suas atividades.

A partir da delegação de competências, em 2021, a Corregedoria passou atuar
como autoridade instauradora, celebrando Termos de Ajustamento de Conduta
- TACs - e emitindo portarias de natureza correcional, tendo competência,
inclusive, para o julgamento de processos em que se verificasse a aplicação de
advertência ou suspensão até 30 (trinta) dias. 

Considerando os planos de trabalho e o foco no cumprimento das disposições
contidas no Modelo de Maturidade Correcional, verificamos a
institucionalização de procedimentos existentes e o estabelecimento de
formas de controle e monitoramento de ações, com vistas à padronização e o
desenvolvimento da gestão correcional do Ifal, aspiran o nível 2 de maturidade,
o qual deverá ser demonstrado quando da participação da segunda rodada
avaliativa prevista para o segundo semestre de 2022. 

Nessa perspectiva, para o ano de 2022, o desafio será colecionar evidências
das institucionalizações efetivadas, revisando os procedimentos e rotinas da
Corregedoria para o atesto do alinhamento integral ao Modelo de Maturidade
na sua versão 2.0.

Além disso, destacando a previsão de ações preventivas, relacionadas ao
tratamento dos riscos à integridade, 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 conscientização, atuando junto à Unidade de Gestão de Integridade,
projetando a implementação de iniciativas educativas.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS


