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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Reitoria

PORTARIA Nº 2277/IFAL, DE 22 DE JUNHO DE 2022

O  REITOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  ALAGOAS,  designado  pelo
Decreto Presidencial de 10 de junho 2019, publicado no DOU nº 111, 11 de junho de
2019, seção 2, p. 1, no uso de suas atribuições legais e o que consta no Processo nº
23041.006071/2022-59,

RESOLVE

Art.  1º  -  Autorizar  a  jornada  flexibilizada  do  ambiente  organizacional,
COORDENAÇÃO  DE  REGISTRO  ACADÊMICO,  ligado  ao  Campus  Maceió,  com
atendimento  ao  público  no  horário  de  07h  às  22h,  configurando  15  horas
ininterruptas.

Art. 2º - Descrição dos serviços que requerem atividades contínuas de
regime de turnos ininterruptos ou escalas:

1  –  Cadastro  no  SIGAA  de  alunos  ingressantes:  Recebimento  da
documentação dos alunos ingressantes; análise da documentação exigida; criação da
pasta do aluno.

2  –  Entrega  de  documentação:  Entrega  de  declaração  de  vínculo;
declaração de conclusão; declaração de matrícula, boletim individual; históricos e
histórico  final;  guia  de  transferência;  certidão  de  colação  de  grau  e  concessão  de
títulos;  lista  de  turmas,  certificado  e  diplomas.

3  –  Recebimento  de  documentação:  Recebimento  de  documentação
pendente  da  matrícula  de  alunos;  confirmação  de  idoneidade  e  autodeclaração  de
diplomas,  certificados  e  históricos  de  alunos  egressos.
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4 –  Conferência  de  documentação:  Entrega dos  requerimentos  para
colação de grau e expedição de diploma; conferência de documentação na solicitação
de expedição de diplomas nos cursos superiores.

5 – Ajuste no SIGAA: Conferência no Sistema Acadêmico (SIGAA) e/ou na
pasta do aluno para regularização de pendências  quanto a  matrícula,  turma de
entrada,  progressão  parcial,  turno  matriculado,  dados  pessoais,  componentes
curriculares,  inconsistências  no  sistema.

6 – Informações em geral: Informações em geral ao público quanto a
calendário acadêmico; data de colação de grau/concessão de Títulos; orientações
com  relação  ao  fluxograma  dos  requerimentos  em  geral;  orientações  quanto  a
matrícula; e consulta aos processos já arquivados; recuperação de senhas do SIGAA;
suporte ao sistema SIGAA para alunos e coordenadores; orientações as coordenações
quanto a situação de notas; dados pessoais; advertência; requerimentos antigos;
processos que constam na pasta do aluno e a vida acadêmica do aluno de forma
integral.

Art.  3º  O  atendimento  ao  público  será  distribuído  entre  os  oito
servidores do setor:

ANA PAULA DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração
matrícula SIAPE 2072699;

LUIZA  AUGUSTA  TEIXEIRA  MOREIRA  MELO,  ocupante  do  cargo  de
Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 1941413

PRISCILLA ALVES SOARES, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos
Educacionais, matrícula SIAPE 1879636;

ALINE  ALVES  E  SILVA,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  em Assuntos
Educacionais, matrícula SIAPE 1901765;

AQUELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Técnico em
Assuntos Educacionais, matrícula SIAPE 2415499;

ARTYENE  TENORIO  RIJO  DA  SILVA  LOPES,  ocupante  do  cargo  de
Assistente em Administração, matrícula SIAPE 1939530;

NEREIDA DE SOUZA MEDEIROS, ocupante do cargo de Assistente em
Administração, matrícula SIAPE 1515009;
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WALTER  TENÓRIO  DAS  NEVES  JUNIOR,  ocupante  do  cargo  de
Administrador,  matrícula  SIAPE  2085159.

Art. 4º Revogada a portaria Nº 1292/IFAL, de 20 de abril de 2022.
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