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⚫ Minha candidatura como membro
da CPPD se dispõe a contribuir nos
processos de avaliação docente,
considerando a legislação
pertinente, acompanhando e
implementando as modificações
necessárias e possíveis, e agindo
sempre com transparência e ética.
Fui coordenadora das Ciências
Humanas do campus Maceió, o
que me credenciou experiência
para além da atuação docente.

Ana Luiza Araújo Porto

Professora de História

Campus Maceió

Licenciada em História

Doutora em Educação
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Fernando Gustavo Alencar de Albuquerque Lins.
Professor do IFAL desde 02/02/1996.

Engº mecânico e de segurança do trabalho, com 
aperf. em enga. ambiental e mestrado em engª de 
produção, lotado na coordenadoria de mecânica do 
campus Maceió.

Propõe, preliminarmente, auxiliar e acelerar os
processos relacionados às progressões e necessidades
docentes.

Entende que neste período de mudanças estruturais e
em especial a reforma administrativa, a CPPD é uma
comissão que pode auxiliar a classe docente, criando
mecanismos justos de avaliação perante o IFAL.

A participação da coletividade em suas comissões e
composições administrativas, fortalece a instituição e a
democracia.

Baseado nestas premissas, submeto meu nome e
propostas ao grupo docente, esperando poder
representa-los adequadamente.

fernando.lins@ifal.edu.br
(82) 99982-4509
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⚫ Promover a formulação e o
acompanhamento de execução
da política do pessoal docente de
forma ética, transparente e
humana;

⚫ Proporcionar um diálogo mais
próximo com os docentes,
levando ações da CPPD aos
campi;

⚫ Otimizar os processos de
progressão e promoção funcional.

José Diego Magalhães 
Soares

Engenheiro Químico com
mestrado em Saneamento
e Recursos Hídricos,
docente no IFAL desde
2013 e atualmente lotado
no Campus Maceió. Já
atuei como coordenador
de curso e participei de
várias comissões
institucionais.
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●Continuar o trabalho dos membros anteriores prestando

assessoramento ao CONSUP e ao Dirigente Máximo da

Instituição na formulação e acompanhamento da execução da

política de pessoal docente;

●Propor visitas aos campi para elucidar dúvidas e trazer para

discussão a necessidade de uma revisão do sistema de avaliação

vigente;

●Realizar estudos para implementação de novos métodos de

avaliação docente que atenda as mudanças da legislação;

● Propor a estruturação da memória da CPPD no avanço da atuação

de seus membros no decorrer da sua historia;

●Propor formação para apresentar os procedimentos para a

concessão das PROGRESSSÕES e PROMOÇÕES na Carreira

EBTT.

●Ter a oportunidade de conhecer e vivenciar os problemas que

envolve a carreira docente e se envolver rotineiramente nas

atividades da CPPD na busca de soluções para os mesmos.

GIVALDO OLIVEIRA
DOS SANTOS

PROFESSOR TITULAR  
DO IFAL

DOUTOR EM
ENGENHARIA 

ELÉTRICA

SIAPE 1181073

PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA DO 
CAMPUS MACEIÓ
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● Dar continuidade ao trabalho da gestão 
passada;

● Promover a humanização do 
atendimento aos docentes da ativa e de 
aposentados, com acompanhamento e 

direcionamento de seus interesses;
● Desenvolver mecanismos que garantam 

a celeridade processual;
● Acompanhar a evolução funcional dos 

docentes a fim de estimular a 
progressão e a promoção.

Paulo Felisberto da 
Rocha, professor 

do Ifal desde 1992, 
tendo atuado em 
diferentes setores 

da Instituição como 
diretor geral, 

pró-reitor, diretor de 
ensino, dentre 

outras.

Insira aqui sua 
foto em 3x4


