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DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Corregedoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Alagoas se apresenta como 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 pela responsabilização
administrativa de pessoas jurídicas, na forma da Lei n° 12.846, de 01 de
agosto de 2013, no âmbito do Ifal.

Prevenção Detecção

ApuraçãoCorreção

Prevenção Detecção

ApuraçãoCorreção

Re
sp

on

sabilização administrativa

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 tem
passado por significativas mudanças ao longo do tempo. Com a
publicação da Portaria nº 1986/IFAL, de 02/07/2021, suas atividades
ganharam uma previsão sistemática e organizada, conferindo-lhe
maior autonomia e consolidando o seu papel institucional.
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DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nos termos do Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, com as
alterações do Decreto nº 10.768, de 13 de agosto de 2021, a
Corregedoria integra o Sistema de Correição do Poder Executivo
Federal como unidade setorial, sujeitando-se à orientação normativa e
à supervisão técnica do Órgão Central do Sistema, a Corregedoria-
Geral da União.

2
2 3

0

Considerando o desempenho da Corregedoria no último ano, havendo
destaque de atuação e boas práticas, com registro de participação no
Encontro Nacional de Unidades Correcionais, promovido pelo Órgão
Central do Siscor, 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 2022, apontando
seu retrato situacional e os compromissos traçados para o exercício
seguinte, a partir da apresentação do planejamento elaborado para o
ano 2023.
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CORREGEDORIA
 DO IFAL

Unidade Setorial

CORREGEDORIA-GERAL
 DA UNIÃO

Órgão Central
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DO DIAGNÓSTICO DA
CORREGEDORIA

Sabe-se que o levantamento de dados e recursos, bem como a
avaliação dos resultados obtidos pela Unidade são fundamentais para
a análise situacional e a construção do seu planejamento. Nesse
sentido, a fim de demonstrar e documentar os recursos existentes,
destacando as forças, oportunidades, boas práticas, caminhos
percorridos, possíveis deficiências e os resultados alcançados,
apresentamos o diagnóstico da Corregedoria no ano de 2022.
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DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Enquanto órgão de assessoramento geral da Reitoria, a Corregedoria
possui vinculação direta ao Reitor, não existindo, atualmente, 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).

OUVIDORIACORREGEDORIA

COMISSÃO DE ÉTICA

REITORIA

AUDITORIA

PROCURADORIA

OUVIDORIA

CORREGEDORIA

COMISSÃO DE ÉTICA

COMISSÕES 
APURATÓRIAS
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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 em 2022 a Corregedoria teve uma redução de 25%
(vinte e cinco por cento) da sua força de trabalho, em razão de
afastamento legal de uma integrante da equipe, o que refletiu nos
resultados e nos processos de trabalho estruturados e previamente
distribuídos da Unidade.

Pontue-se 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.
A disponibilização de tal posto de trabalho não ocorreu em 2022,
havendo possível remanejamento para 2023.
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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, 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 2882, de 24 de agosto de
2020.
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https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/arquivos/portaria-no-3-329-nomeacao-do-mauro-1-10-2019.pdf
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DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

A Corregedoria do Ifal encontra-se localizada no 6º andar do prédio
sede da Reitoria do Instituto, contando com instalação física
adequada à sua realidade. 

Endereço: Rua Dr.Endereço: Rua Dr.

Odilon Vasconcelos,Odilon Vasconcelos,

103 - Jatiúca,103 - Jatiúca,
Maceió/AL.Maceió/AL.  

Reitoria do IfalReitoria do Ifal

6º Andar, sala 6076º Andar, sala 607

Atualmente, 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
da unidade para fins de viabilização do trabalho remoto, o que é uma
realidade na Unidade, em função da adesão ao Programa de Gestão -
PGD, regulamentado no âmbito do Instituto.

DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA



Quanto aos acessos a sistemas de informação, conforme planejado
em 2022, houve significativo avanço na disponibilização de perfis de
acesso, no âmbito de consulta, a sistemas específicos utilizados no
Ifal.

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, CGU-PAD e CGU-PJ,
existindo rotina de cadastro e atualização de demandas nos referidos
sistemas. 

Destaca-se ainda a utilização do sistema Fala.Br para fins de
recebimento e tratamento das denúncias encaminhadas pela
Ouvidoria à Unidade Correcional, o que foi implementado em 2022. 

Além dos sistemas em tela, os servidores da Corregedoria possuem
acesso ao e-Aud, considerando que as providências atreladas ao
modelo de maturidade correcional são realizadas em tal sistema. 
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DOS PROCESSOS DE TRABALHO

DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA

As atividades e processos de trabalho da Corregedoria estão regulados
pela Portaria nº 1986/IFAL, de 02/07/2021. Além dela, destaca-se a
existência de 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.



Participação em eventos de gestão
para socialização do papel;
institucional;

Processos de trabalho definidos 
 e institucionalizados;

Execução dos procedimentos e rotinas
definidos em Normativos;

Mapeamento de processos do setor
iniciada;

Criação de checklists de
procedimentos;

Maior interação com as 
comissões apuratórias;
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DOS PROCESSOS DE TRABALHO

Como assinalado, em razão da redução da força de trabalho, as ações
planejadas para o ano de 2022 precisaram sofrer adequações, o que se
espelhou nos resultados relacionados ao planejamento e nos
processos de trabalho estruturados da Unidade. Apesar disso, foram
realizadas as providências iniciais relacionadas ao mapeamento de
processos da Unidade, com a confecção dos check-lists de
procedimentos institucionalizados, demonstrando a efetividade na
condução dos processos correcionais, com reflexo nos números
apresentados no presente relatório, quando do detalhamento das
atividades do ano.

Vale ponderar que em 2022 a Corregedoria fortaleceu a interação
com as Comissões Disciplinares instauradas e com a gestão
sistêmica do Ifal, desenvolvendo ações orientativas e participando de
encontros relacionados à temática de governança, correição e
integridade.

Efetividade nas conclusões dos
processos correcionais;

Remanejamento de atividades
planejadas e não realizadas.



Em que pese a Resolução nº 15/2018 do Conselho Superior, que trata
do Regimento Geral do Ifal, preveja competências genéricas da
Corregedoria nos arts. 182 a 186, as atividades correcionais ganharam
uma previsão sistemática e organizada com a publicação da Portaria
nº 1986/IFAL, em 02 de julho de 2021. 

A partir de então, observou-se a conferência de maior autonomia à
Corregedoria, havendo o estabelecimento claro das diretrizes,
procedimentos e atribuições relacionados ao gerenciamento,
acompanhamento e à supervisão das atividades de correição no
âmbito do Ifal, garantindo tratamento técnico e especializado,
preservando a padronização e a continuidade dos processos de
trabalho relacionados à temática correcional.

Em 2022, com base nos normativos vigentes, a Corregedoria atuou de
forma efetiva como Autoridade Instauradora, exercendo a delegação
conferida através da Portaria nº 2.327/IFAL, de 30 de julho de 2021, a
qual buscou materializar as atribuições previstas na Portaria nº
1986/IFAL, em 02 de julho de 2021, delegando ao Corregedor
competência para emitir e assinar portarias relacionadas às atividades
e procedimentos correcionais. 

Quanto à normatização do fluxo interno para tratamento de
denúncias no âmbito do Ifal, considerando os termos do Decreto nº
10.139, de 28 de novembro de 2019, que trata da revisão e
consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, promoveu-se à
revogação da Portaria nº 3.299/IFAL, de 20 de outubro de 2021, tendo
sido emitida a Portaria Normativa nº 16/IFAL, de 25 de maio de 2022
para previsão do fluxo em tela. 

Assim como ocorreu com o normativo que trata do fluxo de
denúncias, a Portaria nº 1986/IFAL, em 02 de julho de 2021, passará
pelo processo de revisão e adequação aos termos do Decreto supra, o
que fora iniciado no ano de 2022, integrando, com isso, o
planejamento da Unidade para o ano de 2023, como se verá adiante.
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DAS NORMAS E REGULAMENTOS INTERNOS



Portaria nº 1986/IFAL, de 02/07/21

Instruções de Trabalho da CORREG

Resolução nº 15/2018 - CS/IFAL
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Portaria Normativa CGU nº 27/2022

A revisão apontada contemplará as atualizações trazidas pela Portaria
Normativa CGU nº 27, de 11 de outubro de 2022, a qual dispõe sobre o
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal e sobre a atividade
correcional nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. 

Tal ato normativo, que entrou em vigor em 01 de novembro de 2022,
compilou diversos conteúdos correcionais anteriormente abordados
em Instruções Normativas específicas, registrando-se a revogação da
Instrução Normativa nº 12, de 1º de novembro de 2011; da Instrução
Normativa nº 14, de 14 de novembro de 2018; da Instrução Normativa
nº 4, de 21 de fevereiro de 2020; da Instrução Normativa nº 8, de 19 de
março de 2020; da Instrução Normativa nº 9, de 24 de março de 2020;
da Portaria nº 1.182, de 10 de junho de 2020; e da Portaria nº 3.108, de
31 de dezembro de 2020. 

No tocante aos regulamentos internos à Corregedoria, em 2022, foi
realizada atualização da Instrução de Trabalho nº 12/CORREG, que
trata da atualização periódica das informações disponibilizadas em
transparência ativa. 

DAS NORMAS E REGULAMENTOS INTERNOS

Especialização técnica

Centralização temática

Autonomia funcional

Portaria Normativa nº 16/IFAL/2022
Fluxo Interno de DenúnciasFluxo Interno de DenúnciasFluxo Interno de Denúncias

O processo de revisão do Normativo da
Corregedoria (Portaria nº 1986/IFAL, de
02/07/21), consta do Planejamento da
Unidade para o ano de 2023. 
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DAS NORMAS E REGULAMENTOS INTERNOS

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

Corregedoria do Ifal

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

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/normas-internas
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/normas-internas
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DAS NORMAS E REGULAMENTOS INTERNOS

Documentos norteadores, emitidos
pelo Corregedor do Ifal, que elencam
de forma objetiva e prática os
procedimentos e orientações
relacionados à rotina da área
correcional, visando garantir a
organização e continuidade dos
processos de trabalho da
Corregedoria ao longo do tempo. 

TEMAS ABORDADOS:TEMAS ABORDADOS:TEMAS ABORDADOS:

14Temas14
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DAS ATIVIDADES
CORRECIONAIS
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DOS PROCESSOS

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,
ao final do ano de 2022, registramos:

Processos concluídos

Processos em andamento 19

30

PROCESSOS  CORRECIONAIS

Em Instrução Preliminar 15

Para Juízo de Admissibilidade
02

Procedimentos Acusatórios
01

PROCESSOS  CORRECIONAIS EM ANDAMENTO

TOTAL 19

(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)

01(Processos encaminhados para providências finais
de decisão pela autoridade julgadora)

Para julgamento/Conclusão

Quanto aos 19 (dezenove) processos em andamento, fora realizada a
classificação da respectiva fase do processo, quais sejam: ‘Em
Instrução Preliminar’, ‘Para emissão de Juízo de Admissibilidade’, ‘Em
Procedimentos Acusatórios’ e ‘Para Julgamento/Conclusão’.
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DOS PROCESSOS

Quanto aos processos concluídos, todos foram objeto de juízo de
admissibilidade, havendo o detalhamento em tópico específico.

Além das demandas correcionais, a Corregedoria tem um fluxo alto
de emissão de declaração/certidão correcional e manifestação de
natureza disciplinar nos processos de aposentadoria, vacância,
exoneração, afastamentos e progressão docente, registrando-se o
número total de 539 (quinhentos e trinta e nove) processos com
manifestação da Unidade de Correição em 2022, sendo distribuídos
da seguinte forma:

Vacâncias 10

Afastamento do país 08

Progressão funcional docente 446

Declarações 43

Aposentadorias 26

Exonerações 06

TOTAL 539

PROCESSOS COM MANIFESTAÇÃO DA CORREG

Em geral, levando em conta os números de processos correcionais
propriamente ditos (em andamento e concluídos), e os de
manifestação correcional, foram registrados 588 (quinhentos e
oitenta e oito) processos analisados pela Corregedoria de algum
modo.
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DAS DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

Em 2022, foram recebidas 36 (trinta e seis) novas demandas
correcionais pela Corregedoria, sendo: 21 (vinte e uma) denúncias
oriundas da Ouvidoria e 15 (quinze) representações de órgãos internos
e/ou externos.

DETALHAMENTO DE DEMANDAS RECEBIDAS EM 2022

Denúncias
58,3%

Representações

41,7%



DETALHAMENTO DE DEMANDAS RECEBIDAS EM 2022

Prazo prescricional
Tempo na Unidade
Agentes envolvidos

DAS DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES
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Observa-se que das 36 (trinta e seis) demandas correcionais recebidas
em 2022, 22 (vinte e duas) foram tratadas e encerradas no ano,
constando 14 (quatorze) demandas em andamento, com previsão de
encerramento em 2023. 

DAS DEMANDAS
RECEBIDAS EM 2022
FORAM TRATADAS E
ENCERRADAS NO ANO.

Vale dizer que a Corregedoria, sem desconsiderar a ordem
cronológica das demandas recebidas, atentando para a sua
capacidade operacional, se utiliza de critérios objetivos para 
 priorização e tratamento dos processos correcionais, conforme
previsão contida na Instrução de Trabalho nº 01/CORREG. 

Origem

Repercussão
Status da demanda

Instrução de Trabalho nº 01Instrução de Trabalho nº 01



DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE
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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 2022, foram emitidos 30 (trinta) juízos de admissibilidade pela
Corregedoria, conforme detalhamento de conclusões abaixo:

Registra-se que para a emissão dos Juízos 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.

E
M

  2
022

E
M

  2
022



palmeira dos índios

DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE
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DETALHAMENTO DE JUÍZOS EMITIDOS EM 2022

 Unidades do Ifal com
ocorrências investigadas e

analisadas em Juízo de
admissibilidade

ar
ap

ira
ca

marechal deodoro



assédio moral

falsificação de documento
comportamento inadequado em sala de aula

favorecimento de pessoas

serviço sem contrato

DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE
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Em atenção aos conteúdos dos processos analisados em sede de Juízo
de Admissibilidade, fora realizado levantamento das temáticas
tratadas, para fins de identificação de vulnerabilidades e riscos,
tendo em vista o planejamento de medidas preventivas. 

PRINCIPAIS TEMAS TRATADOS EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Após tratamento de dados, os
Juízos de admissibilidade
emitidos são disponibilizados em
transparência ativa na página da
Corregedoria, quando do
encerramento das demandas
correcionais. 

Tal iniciativa constava do
Planejamento da Unidade para o
de 2022, sendo efetivamente
cumprida. 

TRANSPARÊNCIA ATIVA

*Informações disponíveis no endereço eletrônico::
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/juizos-
de-admissibilidade

acumulação ilegal

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/juizos-de-admissibilidade
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/juizos-de-admissibilidade


Em 2022, 04 (quatro) procedimentos acusatórios foram instaurados
pela Corregedoria, sendo 02 (dois) sob o rito ordinário e 02 (dois) sob
o rito sumário. 

Dos 04 (quatro) procedimentos instaurados, 03 (três) evoluíram para
fase de julgamento, havendo decisão pela autoridade competente.

Além desses, os procedimentos instaurados em 2021 foram
finalizados em 2022, o que reflete na existência de 07 (sete)
procedimentos julgados, quando da aferição de dados para confecção
do presente relatório. 

23041.034484/2021-42 PAD Ordinário

23041.011121/2021-39 PAD Ordinário

23041.016099/2021-13 PAD Ordinário

23041.041509/2021-64 PAD Sumário

Dezembro de 2021

Outubro de 2021

Dezembro de 2021

23041.037734/2022-87 PAD Ordinário

23041.018249/2021-23 PAD Ordinário

23041.014290/2016-63 PAD Sumário

Outubro de 2022

Março de 2022

Junho de 2022

Dezembro de 2022

falta de urbanidade

us
o 

irr
eg

ul
ar

 d
e 

ve
íc

ul
o

descumprimento de jornada

valimento do cargo

DOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS E JULGADOS
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Processo Tipo Instauração

Outubro de 2022

Julgamento

Março de 2022

Junho de 2022

Fevereiro de 2022

23041.017040/2013-32

Previsto para 2023

Agosto de 2022

Junho de 2022

Janeiro de 2023

PAD Sumário

Junho de 2021

E
M

  2
022

E
M

  2
022

O
bj

et
os

 tr
at

ad
os



Dos 07 (sete) processos correcionais julgados em 2022, 06 (seis) 
 deles culminaram em aplicação de penalidades disciplinares e 01
(um) foi concluído pela exculpação do acusado.

DAS PENALIDADES APLICADAS
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Considerando as conclusões dos 06 (seis) processos julgados pela
existência de autoria e materialidade de infrações disciplinares,
registrou-se a aplicação de 07 (sete) penalidades administrativas até
a data de conclusão do presente Relatório.

Cassação de Aposentadoria Suspensão

Demissão

1 apenado 1 apenado

5 apenados



conservação de patrimônio

O Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - é um procedimento
administrativo voltado à resolução consensual de conflitos, quando
se verifica a existência de infrações de baixo potencial ofensivo,
conforme previsão contida na Portaria Normativa CGU nº 27, de
11/10/2022.

Com a priorização de tal instrumento, em 2022, a Corregedoria
firmou 13 (treze) acordos com servidores do quadro permanente do
Ifal.

DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
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23041.018248/2021-89 Violação aos incisos III, IX e X, do art. 116, da
Lei nº 8.112/1990.

Processo Condutas
23041.036212/2016-10

Violação aos incisos I e VII, do art. 116, da Lei
nº 8.112/1990.

23041.043659/2021-11 Violação aos incisos III, IX, XI, do art. 116 e
inciso V, do art. 117, da Lei nº 8.112/1990.

23041.015405/2022-85

23041.011077/2022-48

TACs celebrados

01 (um) TAC celebrado

06 (seis) TACs celebrados

01 (um) TAC celebrado

01 (um) TAC celebrado

Violação ao inciso IV, do art. 116, e ao inciso
IV, do art. 117, da Lei nº 8.112/1990.

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

23041.035574/2022-31 Violação aos incisos I e III, do art. 116, da Lei
nº 8.112/1990.

23041.042352/2022-75

23041.044718/2022-41

01 (um) TAC celebrado

01 (um) TAC celebrado

01 (um) TAC celebrado

Violação ao inciso III, do art. 116, da Lei nº
8.112/1990.

Violação ao inciso III, do art. 116, da Lei nº
8.112/1990.

01 (um) TAC celebrado

TEMAS TRATADOS NOS TERMOS FIRMADOS:



Integra o rol de atribuições da Corregedoria a promoção de iniciativas
voltadas à conscientização e orientação da comunidade do Ifal, para
fins de prevenção ao cometimento de infrações disciplinares, bem
como a expedição de recomendações à equipe de dirigentes e chefias
quanto à adoção, quando cabível, de práticas administrativas
saneadoras.

Nesse sentido, valendo-se desse papel orientador, a Corregedoria, em
2022, emitiu 02 (duas) recomendações correcionais, sendo 01 (uma)
destacada no corpo do Juízo de Admissibilidade nº 30/2022 e outra
como documento avulso. 

DAS RECOMENDAÇÕES CORRECIONAIS
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RECOMENDAÇÃO CORRECIONAL EMITIDA EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Orienta a observância de normas e regulamentos
atinentes à utilização de veículos institucionais, com
abstenção de qualquer ação ou omissão que reflita
suposto favorecimento a terceiros, independente de
possível contexto saneador. 

Recomendação Correcional
inserida no Juízo nº 30/2022

Orienta sobre o monitoramento efetivo de eventuais
faltas pelos servidores do campus, com lançamento
dos respectivos descontos, e acompanhamento das
possíveis horas excedentes realizadas, respeitando
o limite máximo de 2 (duas) horas diárias.

Recomendação Correcional nº 01/2022

RECOMENDAÇÃO CORRECIONAL AVULSA

Conscientização 

Prevenção

Orientação

Medidas saneadoras



2019 2020 2021 2022

EM

  2022

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. 

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

DOS QUADROS COMPARATIVOS
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DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

DADOS:
Em 2019: 
49 novas 
demandas

 
Em 2020:
08 novas 
demandas

 
Em 2021
25 novas

demandas
 

Em 2022
36 novas

demandas



DOS QUADROS COMPARATIVOS
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JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

DADOS:

Observou-se um aumento significativo de denúncias e representações
entre os anos de 2021 e 2022. Acredita-se que tal acréscimo deu-se
mediante a maior socialização do canal de denúncias, em ações
promovidas pela Ouvidoria do Ifal e pela consolidação do papel da
Corregedoria junto aos servidores do Instituto, a partir da divulgação
de suas atribuições, atividades e resultados.
 
Além disso, destaca-se a realização de trabalho conjunto com a
Ouvidoria para classificação e encaminhamento de demandas,
seguindo o fluxo de denúncias previsto na Portaria Normativa nº
16/IFAL, de 25 de maio de 2022.

Em 2019: 
21 Juízos
emitidos

Em 2020:
46 Juízos 
emitidos

Em 2021:
38 Juízos
emitidos

Em 2022:
30 Juízos
emitidos

DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES



DOS QUADROS COMPARATIVOS
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INSTAURAÇÕES DE PROCEDIMENTOS

DADOS:
Em 2019:

8 instaurações
2 conversões de
procedimentos
2 julgamentos

 
 Em 2020: 

1 instauração
5 julgamentos

 
Em 2021: 

4 instaurações
 

Em 2022:
4 instaurações
7 julgamentos

 

Tomando por base os anos de 2021 e
2022, calculamos a média de tempo
dispendido nos procedimentos
acusatórios, considerando o período
compreendido entre a instauração e o
julgamento em relação à quantidade
de processos.

Comparado ao prazo médio de
demandas do SISCOR, entende-se por
positiva a constatação do tempo
médio dos procedimentos instaurados
e julgados no último biênio. 

 
Sumár

io

O
R
D
IN

ÁRIO

TEMPO MÉDIO DE PAD

De toda sorte, tendo em vista a continuidade evolutiva das atividades
correcionais, há de se buscar a redução do presente dado, a partir de
maior qualificação técnica das Comissões Apuratórias.



DOS QUADROS COMPARATIVOS
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CELEBRAÇÃO DE TAC

DADOS:
Em 2019:

0 TAC
 

 Em 2020: 
1 TAC

 
Em 2021: 

7 TACs
 

Em 2022:
13 TACs

 

Nota-se que 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.

Em relação ao ano de 2021, percebeu-se um aumento de 85% (oitenta
e cinco por cento) de Termos de Ajustamento de Conduta firmados
com servidores do quadro, havendo registro de cumprimento de todos
os acordos estabelecidos até então. 



IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS À INTEGRIDADE
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O Plano de Integridade do Ifal se apresenta como 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. 

A versão atual do Plano  foi aprovada em 22 de julho de 2021, por meio
da Portaria nº 2212/IFAL, contando, em sua construção, com a
participação da Corregedoria e demais áreas de integridade do Ifal.

Atualmente a composição da Comissão de Integridade, responsável
pelo monitoramento do Plano em tela, está definida pela Portaria nº
4412/IFAL, de 02 de dezembro de 2022. 

Coordenada pela Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e
Controles do Ifal, a Comissão supra tem trabalhado na 3ª edição do
Plano (2023/2024).

Dito isso, apresentamos a atuação da Corregedoria no
desenvolvimento de ações relacionadas ao Plano de Integridade no
último ano. 

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

Participação na construção 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.

Plano de Integridade - 3ª Edição (2023 - 2024)

Participação na construção da nova edição do Plano de Integridade;

Secretaria de Governança,
Integridade, Riscos e Controles;
Corregedoria;
Comissão de Ética;
Ouvidoria; 
Diretoria de Gestão de Pessoas;
Pró-Reitoria de Administração.



IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS À INTEGRIDADE
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ClassificaçãoRisco Classificação Ações de tratamento 
planejadas

Status e ações
realizadas (21/22)

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.

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. 

1. Divulgação de cards
com as principais ações

da Corregedoria no
último ano;

2. Participação de
reuniões  com a gestão

dos campi do Ifal,
abordando as

atividades correcionais
e o papel da

Corregedoria;
3. Socialização do

Relatório de Gestão
Correcional.

Riscos à Integridade previstos pela Corregedoria - Plano 2021/2022

Status: Ações Concluídas

1. Divulgação de
capacitações junto ao
banco de servidores; 

2. Atualização de cursos
on-line no site da

Corregedoria;
 3. Participação de

reuniões com a gestão
dos campi para tratar

da gestão de
integridade do Ifal,

abordando as
atividades correcionais

e o papel da
Corregedoria;

4. Realização de
reunião com a CPPD

para tratar de deveres e
proibições dos

servidores, destacando
especificidades

atreladas às atribuições
da Comissão.

 

Status: Ações Concluídas



Classificação

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS À INTEGRIDADE
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Risco Classificação Ações de tratamento 
planejadas

Status e ações
realizadas (21/22)

Nulidades nos
procedimentos

correcionais
instaurados.

Alto

Realizar capacitações
internas, emitir
orientações e

estabelecer fluxos e
rotinas atinentes à

atuação das Comissões
de apuração.

Riscos à Integridade previstos pela Corregedoria - Plano 2021/2022

Status: Ações Concluídas

1. Divulgação de
capacitações junto ao
banco de servidores; 

2. Realização de
reuniões prévias para

orientação de
servidores designados
para composição de

comissões
processantes; 

3. Realização de
reuniões de

monitoramento e
ajustes com Comissões

processantes; 
4. Emissão de e-mail
com orientações e

materiais de apoio às
Comissões

Processantes;
5. Criação de grupo no

whatsapp com
presidentes de

Comissões de PAD para
fornecimento de dicas

semanais acerca da
condução do

procedimento.
 

O Plano de Integridade - 3ª Edição (2023 -
2024) está na fase de ajustes finais para
aprovação pelo Comitê de Governança,
Integridade, Riscos e Controles, instituído pela
Portaria nº 1.959/IFAL, de 2 de junho de 2022.



DO USO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA CGU
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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 e-PAD e CGU-PAD.

Para 2023, considerando a existência de obrigatoriedade de utilização
do sistema e-PAD pelas Comissões processantes, o desafio será a
capacitação dos servidores que serão designados para atuação em
Comissão, tendo em vista o correto manuseio das ferramentas
disponíveis no sistema.

Ressalta-se que, em 2022, houve a implementação da Plataforma
Fala.BR como único meio de recepção de demandas correcionais
oriundas da Ouvidoria, atendendo os requisitos de segurança e
rastreabilidade, conforme prevê a Portaria CGU nº 581, de 9 de março
de 2021.

Recepção e
tratamento de 

denúncias oriundas
da Ouvidoria.

Apoio e organização
das informações

atinentes aos
procedimentos 
 correcionais.

DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E/OU AÇÕES
INSTITUCIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS

Tal como nos anos anteriores, a Corregedoria participou de diversas
ações institucionais ao longo do ano, com presença registrada em
reuniões de gestão, visitas aos campi do Ifal com a comitiva da
Reitoria, eventos de liderança e desenvolvimento de pessoas,
encontros junto ao Laboratório de Gestão do Comportamento
Organizacional (GESTCOM) para atividades de Mapeamento de
Competências do Ifal, reuniões com órgão de controle (CGU), além de
participação ativa nas ações relacionadas ao programa de integridade
do Instituto.
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No tocante às ações e eventos interinstitucionais, o ano de 2022
marcou o retorno dos encontros presenciais, tendo a Corregedoria do
Ifal, por meio do Corregedor, participação registrada em dois eventos
promovidos pela Corregedoria-Geral da União: o Treinamento em
Correição para Institutos Federais de Ensino Superior – Região
Nordeste e o Encontro Nacional de Unidades Correcionais.

DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E/OU AÇÕES
INSTITUCIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS

06 e 07 de outubro de 2022 29 e 30 de novembro e 1° dezembro de 2022

O Treinamento em Correição para
Institutos Federais de Ensino
Superior – Região Nordeste – reuniu
os representantes das Unidades
Correcionais dos Institutos e
Universidades Federais da região
nordeste, a fim de auxiliar no
aperfeiçoamento das atividades
desenvolvidas. 

A participação no evento foi
viabilizada pela Corregedoria-Geral
da União, que promoveu o
desenvolvimento de atividades
específicas para as Unidades
representadas, proporcionando
uma excelente troca de
experiências e realizando
treinamento acerca da utilização
do sistema e-Pad.

O Encontro Nacional de Unidades
Correcionais teve como público-
alvo os servidores e empregados
públicos federais, estaduais e
municipais que trabalham em
unidades de corregedoria em todo
Brasil.

Contando com a participação de
cerca de 270 (duzentos e setenta)
servidores de unidades federais,
estaduais e municipais que atuam
na área, o objetivo do evento foi
discutir atualidades do tema de
correição, nos diversos níveis da
administração pública.

Na oportunidade, como se
destacará adiante, a Corregedoria
do Ifal atuou como painelista,
apresentando boas práticas.

https://www.gov.br/corregedorias/pt-br/servicos/eventos/siscor-procor/encontro-nacional-de-unidades-correcionais


Matéria no Portal do Ifal
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DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E/OU AÇÕES
INSTITUCIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS

A participação da Corregedoria do Ifal no Encontro de Unidades
Correcionais marcou a validação e reconhecimento, em âmbito
nacional, dos avanços conquistados pelo órgão, que passou a ser
referência em muitos aspectos para as demais Unidades.

A convite da Corregedoria-Geral da União, o Corregedor do Instituto
apresentou o painel "Boas experiências de Instituições Federais de
Ensino Superior na área correcional", juntamente com os
corregedores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
e do Ministério da Educação (MEC). 

Na apresentação, partindo do contexto de criação da Corregedoria,
foram abordados os avanços do Ifal na seara correcional,
demonstrando o processo de reestruturação, fortalecimento e
consolidação da Unidade, destacando os desafios, as conquistas e os
aprimoramentos realizados até então. 

Nas fotos: Elias Elias Jacob (UFRN),  Rodrigo Abijaodi (MEC),
Carla Arêde (CRG/CGU) e Mauro Sales (Ifal)

Confira aqui a apresentação
da corregedoria do ifal no

evento

https://www2.ifal.edu.br/noticias/atividades-da-corregedoria-do-ifal-sao-destaque-em-encontro-nacional-de-unidades-correcionais
https://www2.ifal.edu.br/noticias/atividades-da-corregedoria-do-ifal-sao-destaque-em-encontro-nacional-de-unidades-correcionais
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/apresentacoes-em-eventos-1/apresentacao-encontro-nacional-de-unidades-correcionais-2022.pdf
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DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E/OU AÇÕES
INSTITUCIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS

Live – Orientações sobre o novo Decreto nº
11.123/2022;
Live expositiva e-PAD;
Live - Portaria Normativa CGU nº 21/2022;
Treinamento sobre o sistema e-Pad;
Monitoria do e-PAD;
Reunião com equipe correcional da AGU.

Além da participação nos eventos interinstitucionais destacados, a
Corregedoria do Ifal integrou Grupo de Trabalho para confecção de
um Projeto Modelo de Cooperação Correcional entre as Unidades de
Correição dos Institutos e Universidades Federais. 

Tal projeto, direcionado pela Corregedoria-Geral da União, através da 
 Coordenação-Geral de Promoção de Integridade do SISCOR (COPIS) e
de representante do Núcleo de Ações de Correição do Rio de Janeiro
(NACOR), contou com a presença dos titulares das Corregedorias do
Instituto Federal de Farroupilha, Instituto Federal de Mato Grosso,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de
Santa Maria, Universidade da Integração Internacional Lusofonia Afro-
Brasileira e do Ministério da Educação. 

Na oportunidade, várias temáticas específicas relacionadas à
realidade das Instituições de Ensino foram tratadas, havendo
encaminhamento e apresentação do material produzido à
Corregedoria-Geral da União, o que resultou na promoção dos
encontros regionais das IFEs (Treinamento em Correição para
Institutos Federais de Ensino Superior). 

Além disso, a Corregedoria do Ifal marcou presença nos seguintes
eventos à distância:



https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/cursos-ead-2013-correicao

Corregedoria do Ifal
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DA CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES

Assim como nos anos anteriores, a Corregedoria trabalhou no
incentivo e socialização de capacitações para os servidores que
integram o seu banco de dados. 

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

Conforme previsto no planejamento da
Corregedoria, em 2022, fora iniciado o
processo de renovação do banco de
servidores, o qual conta atualmente
com  83 (oitenta e três) inscritos. 

SOBRE O BANCO DE
SERVIDORES DA
CORREGEDORIA

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/cursos-ead-2013-correicao
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/cursos-ead-2013-correicao
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ALCANÇADOS NOALCANÇADOS NO
DOS RESULTADOSDOS RESULTADOS
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DO PLANEJAMENTO 2022

O planejamento para o ano de 2022 foi confeccionado com base no
diagnóstico do setor, no compilado de resultados alcançados com o
planejamento de 2021 e na perspectiva de ajuste e avanço atrelada ao
Modelo de Maturidade Correcional (CRG-MM) em sua versão 2.0. 

Assim, mantidos os eixos norteadores que constituem o processo
avaliativo do referido modelo de maturidade, 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

Governança e 
Relacionamento 
Organizacional

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

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

Com base na definição dos eixos norteadores do planejamento, 
 correlacionados com os objetivos estratégicos do Ifal, a Corregedoria
estabeleceu iniciativas e buscou a efetivação de resultados, os quais
serão apresentados a seguir. 



Iniciativa Situação Meta/Produto Entregue

Revisar procedimentos e
rotinas da Corregedoria.

Cumprida
parcialmente

Realização de revisão da Instrução
de Trabalho nº 12/CORREG e
iniciada a revisão do normativo da
Corregedoria (Portaria nº 1986/IFAL,
de 02/07/21). 

Comentários: Em razão da redução da força de trabalho da Corregedoria em 2022, apesar
de iniciada, tal iniciativa não foi concluída, devendo constar no Planejamento da Unidade
para 2023. Frisa-se que a avaliação referente ao Modelo de Maturidade Correcional (CRG-
MM) para os Institutos Federais não foi realizada no ano, logo, o cumprimento parcial ora

registrado não refletiu em prejuízos para a gestão da Corregedoria.
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DOS RESULTADOS DAS INICIATIVAS - 2022

Iniciativa Situação Meta/Produto Entregue

Mapear e Modelar os processos
de trabalho da Corregedoria.

Cumprida
parcialmente

Realização do mapeamento de
processos de trabalho até a fase de
juízo de admissibilidade. 

Comentários: Iniciativa iniciada, mas remanejada para 2023. 

Iniciativa Situação Meta/Produto Entregue

Organizar o acervo digital de
processos concluídos da

Corregedoria.

Cumprida
parcialmente

Realização de digitalização de
processos encerrados de exercícios
anteriores, com conversão em
processos eletrônicos. 

Comentários: Iniciativa com conclusão prevista para maio de 2023.  

Iniciativa Situação Meta/Produto Entregue

Acessar sistemas utilizados no
Ifal.

Concluída

Disponibilização de perfis de
acesso aos servidores da
Corregedoria em sistemas
institucionais do Ifal.
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DOS RESULTADOS DAS INICIATIVAS - 2022

Iniciativa Situação Meta/Produto Entregue

Aprimorar a transparência ativa
correcional, a partir da

publicação de documentos
conclusivos de demandas.

Concluída

Disponibilização de Juízos de
Admissibilidade de demandas
concluídas na página da
Corregedoria, em transparência
ativa.

Iniciativa Situação Meta/Produto Entregue

Realizar ações preventivas e de
conscientização, abordando

temáticas sobre deveres e
penalidades aplicáveis aos

servidores públicos.

Concluída

Realização de reuniões com a
gestão dos campi para tratar da
gestão de integridade do Ifal,
abordando as atividades
correcionais e o papel da
Corregedoria;
Realização de reunião com a CPPD
para tratar de deveres e proibições
dos servidores, destacando
especificidades atreladas às
atribuições da Comissão, com
esclarecimentos de dúvidas;
Participação de visitas aos campi
do Ifal com comitiva da Reitoria, a
fim de esclarecer as atividades
desenvolvidas;
Divulgação de cards com as
principais ações da Corregedoria
no último ano nas redes sociais do
Ifal.

Iniciativa Situação Meta/Produto Entregue

Emitir e executar planos de
comunicação atrelados aos

normativos da Corregedoria.
Concluída

Realização de reuniões com a
gestão dos campi abordando a
Portaria que regulamenta as
atividades da Corregedoria. 
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DOS RESULTADOS DAS INICIATIVAS - 2022

Iniciativa Situação Meta/Produto Entregue

Revisar o Edital de convocação
para inscrição de servidores
interessados em atuar nos

procedimentos correcionais
instaurados pela Corregedoria.

Cumprida
parcialmente

Realização de renovação do banco
de servidores, a partir de consulta
aos integrantes. 

Comentários: Iniciativa iniciada, mas não concluída. Remanejada para 2023.   

Iniciativa Situação Meta/Produto Entregue

Estudar e implementar
medidas de incentivo e

valorização dos servidores
atuantes em Comissões

Disciplinares.

Concluída

Inserção de nova pontuação no
Processo de Progressão Funcional
Docente, conferindo maior
valorização à participação em
Comissões Disciplinares. 

Observa-se que das 09 (nove) iniciativas planejadas, 05 (cinco) foram
concluídas integralmente e 04 (quatro) foram iniciadas, com registro
de providências parciais, devendo ser remanejadas para o ano de
2023. 

PL
AN

EJ
AM

ENTO 2022
Diferente do ano de 2021, verificou-se baixa
efetividade no cumprimento das iniciativas
planejadas para 2022. Tal fato se deu em
razão da redução da força de trabalho da
Corregedoria e pela priorização de tratamento
das demandas correcionais propriamente
ditas. 

Apesar de não se constatarem prejuízos ao processo de evolução da
Corregedoria do Ifal, em 2023, haverá maior atenção às iniciativas
planejadas, tendo em vista o reconhecimento do nível 2 de
maturidade correcional quando do processo avaliativo atrelado ao
Modelo de Maturidade (CRG-MM). 
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PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO
    



Elaborado pela equipe que compõe o quadro permanente da
Corregedoria, o planejamento para o ano de 2023 foi confeccionado
com base no diagnóstico atual do setor e na análise dos resultados e
percepções extraídos do planejamento de 2022.

Desse modo, tendo em vista a continuidade dos avanços da Unidade,
foram mantidos os eixos norteadores que constituem o processo
avaliativo do Modelo de Maturidade Correcional (CRG-MM), para fins
de construção do Planejamento 2023, com a devida correlação aos
objetivos estratégicos do Ifal presentes no Plano de Desenvolvimento
Institucional 2019-2023 (PDI).
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DA CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO 2023

Serviços e Papel da 
Atividade Correcional

Gerenciamento de
 Pessoas

Gerenciamento do 
Desempenho

 e Transparência

Governança e 
Relacionamento 
Organizacional

Processos
Internos

Pessoas
Crescimento

Inovação

PERSCPECTIVAS
Estabelecer uma política

de comunicação
integrada e continuada

para criação de uma
cultura de comunicação

entre os diversos
segmentos do Ifal

Consolidar a
gestão de

processos no
Ifal

Promover a
formação

continuada
dos servidores

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Perspectiva Objetivos
Estratégicos

Eixos Direcionadores
da atividade
correcional

Principais Iniciativas
(O que deve ser feito)

Prazo
Máximo

Processos
Internos

Consolidar a
gestão de

processos no Ifal

Serviços e Papel da
atividade correcional

Revisão dos procedimentos e rotinas da
Corregedoria para verificação e atesto
do alinhamento integral ao Modelo de

Maturidade 2.0, a fim de garantir a
demonstração do nível 2 de

maturidade correcional.

Junho

Revisão do Normativo da Corregedoria
(Portaria nº 1986/IFAL, de 02/07/21).

Dezembro

Mapeamento e modelagem dos
processos executados pela

Corregedoria.
Dezembro

Organização digital do acervo de
processos concluídos da Corregedoria,
tendo em vista a conversão eletrônica

de todos os processos físicos
arquivados no setor, referentes a

exercícios anteriores.

Maio

Estabelecer uma
política de

comunicação
integrada e

continuada para
criação de uma

cultura de
comunicação

entre os diversos
segmentos do

Ifal

Governança e
Relacionamento
Organizacional

Ações preventivas e de
conscientização, abordando temáticas
sobre deveres e penalidades aplicáveis

aos servidores públicos para fins de
esclarecimento da comunidade do Ifal
acerca do aspecto disciplinar de suas

condutas.

Dezembro
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DAS INICIATIVAS PLANEJADAS PARA 2023

As iniciativas previstas para 2023 estão atreladas ao remanejamento
das ações não concluídas em 2022, tendo em vista a consolidação do
nível 02 de maturidade correcional, seguindo o Modelo de Maturidade
da Corregedoria-Geral da União (CRG-MM), o qual reflete uma unidade
de correição organizada e padronizada.



Perspectiva Objetivos
Estratégicos

Eixos Direcionadores da
atividade correcional

Principais Iniciativas
(O que deve ser feito)

Prazo
Máximo

Pessoas,
crescimento
e inovação

Promover a
formação

continuada dos
servidores

Gerenciamento de
Pessoas

Revisão do Edital de convocação
para inscrição de servidores
interessados em atuar nos

procedimentos correcionais
instaurados pela Corregedoria, a
fim de promover a renovação do
banco de servidores cadastrados.

Dezembro

Capacitações internas
relacionadas às atividades

correcionais e operacionalização
dos sistemas estruturantes.

Dezembro

Atividade  O que deve ser feito 
O que é necessário

para executar 
Área

responsável
Data prevista
para o início 

Data Limite

Revisar
procedimentos e

rotinas da
Corregedoria.

Comparativo entre os
procedimentos e

rotinas
institucionalizadas
pela Corregedoria
com o Modelo de

Maturidade
Correcional versão 2.0.

Análise do Modelo de
Maturidade 2.0 e

Instruções de Trabalho
da Corregedoria. 

Corregedoria 13/02/2023 30/06/2023

Revisar o
Normativo da
Corregedoria
(Portaria nº
1.86/IFAL, de

02/07/21).

Atualização do
Normativo da

Corregedoria aos
termos do Decreto nº

10.139 de 28 de
novembro de 2019 e

da Portaria Normativa
CGU nº 27/2021.

Análise do Normativo
atual e ajustes aos

termos do Decreto nº
10.139 de 28 de

novembro de 2019 e da
Portaria Normativa

CGU nº 27/2021.

Corregedoria 13/02/2023 15/12/2023
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DAS INICIATIVAS PLANEJADAS PARA 2023

PLANO DE AÇÃO - 2023



Atividade  O que deve ser feito 
O que é necessário

para executar 
Área

responsável
Data prevista
para o início 

Data Limite

Mapear e
Modelar os

processos de
trabalho da

Corregedoria.

Descrição dos
macroprocessos,

subprocessos,
atividades, responsáveis,

tempo de execução, 
periodicidade,
documentos e

referências legais
atreladas aos

procedimentos
correcionais no Ifal.

Identificação e análise
do passo a passo das

atividades
desenvolvidas pela

Corregedoria. 

Corregedoria 30/06/2023 15/12/2023

Organizar o
acervo digital de

processos
concluídos da
Corregedoria.

Conversão dos
processos físicos
concluídos em

processos eletrônicos.  

Digitalização dos
processos encerrados

referentes a anos
anteriores.

Corregedoria 13/02/2023 31/05/2023

Realizar e
socializar

capacitações
relacionadas às

atividades
correcionais e
utilização dos

sistemas
estruturantes.

Elaboração de
capacitações internas

junto ao banco de
servidores.

Definir temáticas que
deverão ser abordadas
e meios de realização.

Corregedoria 13/02/2023 15/12/2023

Realizar ações
preventivas e de
conscientização,

abordando
temáticas sobre

deveres e
penalidades

aplicáveis aos
servidores
públicos.

Elaboração de cartilhas,
divulgação de cards,

realização de palestras e
momentos da

Corregedoria com a
comunidade para fins

de orientação.

Definir ações e
confeccionar

cronograma de
execução no ano.

Corregedoria 13/02/2023 15/12/2023

Revisar o Edital
de convocação

para inscrição de
servidores

interessados em
atuar nos

procedimentos
correcionais

instaurados pela
Corregedoria.

Renovação do banco de
servidores inscritos para

o desempenho de
atividades correcionais. 

Atualização dos termos
do Edital e

cientificação dos
servidores que

compõem o banco de
dados acerca dos

novos critérios
estabelecidos. 

Corregedoria 13/02/2023 15/12/2023

RELATÓRIO DE GESTÃO CORRECIONAL | 2022 47

PLANO DE AÇÃO - 2023
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DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2022 foi marcado pela institucionalização dos
procedimentos normatizados na Portaria nº 1986/IFAL de 02/07/21, que
conferiu maior autonomia e assegurou a otimização do desempenho
das atividades da Corregedoria.

Atuando como autoridade instauradora, a Corregedoria se
especializou na realização de juízos de admissibilidade robustos e
fundamentados, priorizou a celebração de Termos de Ajustamento de
Conduta e efetivou o monitoramento dos procedimentos
administrativos instaurados, o que refletiu positivamente nos
resultados auferidos, com redução total da taxa de nulidades em
processos disciplinares. 

Além disso, considerando os avanços dos trabalhos desenvolvidos até
então, houve o reconhecimento em âmbito nacional de todo o
processo de construção e alinhamento das atividades correcionais no
Ifal, a partir do convite para atuação em Grupo de Trabalho idealizado
pela Corregedoria-Geral da União e no Evento Nacional de Unidades
Correcionais, socializando boas experiências. 

Para o ano de 2023, o desafio será colecionar evidências das
institucionalizações efetivadas, revisando os procedimentos e rotinas
da Corregedoria para o atesto formal do cumprimento dos
macroprocessos que refletem a existência de uma unidade de
correição organizada e padronizada, integrando o nível 02 do Modelo
de Maturidade (CRG-MM).

Planeja-se ainda a renovação do banco de servidores, a realização e
socialização de capacitações internas e o desenvolvimento de
medidas preventivas, relacionadas ao tratamento dos riscos e
fortalecimento de temas e áreas identificadas como vulneráveis no
Ifal.


