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O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023 contém os direcionadores estratégicos do Instituto Federal de Alagoas para o referido 
período: missão institucional, visão de futuro e valores. Além disso, apresenta 4 perspectivas institucionais, nas quais distribuem-se 13 objetivos 
estratégicos, que são os desafios do Ifal. Cada objetivo tem um ou mais indicadores para verificar se foi alcançado. Com a Resolução n° 76/Consup, de 
30/12/2020, o PDI totalizou 34 indicadores, cada qual com sua meta quinquenal (2019-2023). 

O PDI representa o produto do planejamento de nível estratégico. 
Já o Plano Anual de Atividades (PAA) representa para o Ifal o resultado do planejamento de nível tático. No PAA são apresentadas as ações 

institucionais do exercício visando alcançar cada objetivo estratégico, bem como são apresentadas as metas anuais dos 34 indicadores.
As ações programadas dividem-se em iniciativas e projetos, representando duas metodologias complementares. Os projetos estratégicos foram 

incorporados no Ifal a partir do ano de 2021, envolvendo mais de um objetivo estratégico, permitindo a integração entre duas ou mais áreas, além de 
possuírem entregas (produtos). As iniciativas são utilizadas pelo Ifal há alguns anos. Relacionam-se com apenas um objetivo estratégico, são elaboradas 
de forma independente pelas áreas e não necessariamente resultam num produto a ser entregue.

Definidas as ações institucionais do ano de 2022, cada área sistêmica do Ifal elabora seu plano de ação visando concretizar as iniciativas/projetos e 
atingir as metas estabelecidas. Também é de responsabilidade das áreas sistêmicas o estabelecimento das atribuições e competências de cada unidade do 
Ifal (Reitoria e campi) na busca pela efetivação dessas ações.

São áreas sistêmicas do Ifal:
- Pró-reitoria de Ensino: Proen;
- Pró-reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação: PRPPI;
- Pró-reitoria de Extensão: Proex;
- Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional: PRDI;
- Pró-reitoria de Administração: Proad;
- Diretoria de Gestão de Pessoas: DGP;
- Departamento de Comunicação e Eventos: DCE;
- Assessoria Executiva.
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À Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional, através da Diretoria de Planejamento Institucional-DPI, cabe monitorar e avaliar o desempenho 
das ações e metas, parciais e anual.  

Os resultados finais dos 34 indicadores serão publicados na página do Planejamento Institucional (www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-
institucional/resultados-e-resultados), cumprindo com o que se pede da Prestação de Contas Anual. Da comparação entre a meta e o resultado, é calculado 
o desempenho do indicador, que será o percentual de alcance de cada objetivo estratégico no ano de referência (caso o objetivo tenha mais de um indicador, 
será feita a média ponderada, de acordo com os pesos estabelecidos).

Quanto ao andamento das iniciativas, o acompanhamento pode ser realizado no sistema Geplanes (geplanes.ifal.edu.br). No que se refere aos 
projetos, a consulta é na respectiva página no portal do Ifal: www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/projetos-estrategicos. 

Assim entendido, apresentamos o Plano de Anual de Atividades, ano 2022, do Instituto Federal de Alagoas.

Maceió-AL, junho de 2022.

Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRDI 
Diretoria de Planejamento Institucional - DPI
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Adequação e modernização de infraestrutura

Área Sistêmica: Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRDI).

Objetivos do projeto: 
• Regularizar a documentação dos Campi: alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB; Licença de operação, e alvará de funcionamento;
• Oferecer a infraestrutura mínima necessária para o funcionamento do Campus, com reformas/ construções de refeitórios, laboratórios, bibliotecas e 

quadras poliesportivas;
• Adequar/ reparar os sistemas de combate a incêndio e pânico e proteção contra descargas atmosféricas – SPDA;
• Adequar, os Campi pré-existentes, à norma técnica de acessibilidade NBR 9050/2020;
• Adequar nos Campi pré-existentes a rede elétrica, telefonia e lógica.

Ações (entregas):
• Reforma e ampliação do Campus Viçosa
• Reestruturação das instalações elétricas, SPDA, cabeamento estruturado e CFTV do Campus Satuba;
• Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió;
• Obra de adequação da calçada externa e reforma/construção de guaritas do Campus Maceió;
• Obra de reforma do refeitório e laboratórios do Campus Penedo;
• Obra de adequação do sistema de combate a incêndio e pânico e SPDA do Campus Piranhas;
• Obra de complementação do edifício para engenharia no Campus Palmeira dos Índios – Parte 1;
• Obra de complementação do edifício para engenharia no Campus Palmeira dos Índios – Parte 2;
• Obra de construção de subestação do Campus Palmeira dos Índios.

Alinhamento estratégico: objetivos 4 (principal), 2, 3, 7 e 8 (secundários).
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Atos Normativos

Área Sistêmica: Assessoria Executiva.

Objetivos do projeto: revisar, atualizar, simplificar e consolidar os atos legais em atendimento ao Decreto nº 10.139/2019.

Ações (entregas):
• Divulgação de Atos Revogados;
• Divulgação de Atos Revisados e/ou Consolidados de janeiro a julho;
• Divulgação de Atos Revisados e/ou Consolidados de agosto a novembro;
• Divulgação dos atos normativos no portal eletrônico gov.br.

Alinhamento estratégico: objetivo 9 (principal).
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Consolidação da expansão

Área Sistêmica: Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRDI).

Objetivos do projeto: 
• Entregar sedes definitivas de Campi do Instituto Federal de Alagoas;
• Iniciar obras de sedes definitivas de Campi do Instituto Federal de Alagoas;
• Cumprir o cronograma físico-financeiro de obras em andamento;
• Concluir processos licitatórios de execução de obra com êxito.

Ações (entregas):
• 40% da execução da obra de construção do Campus Rio Largo;
• 40% da execução da obra de construção do Campus Batalha;
• Conclusão do processo licitatório da obra de complementação do Campus Santana do Ipanema.

Alinhamento estratégico: objetivos 4 (principal), 2, 3, 7 e 8 (secundários).
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InovIFAL

Área Sistêmica: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPPI).

Objetivos do projeto: promover o desenvolvimento tecnológico, econômico, ambiental e cultural, gerar o bem-estar social e preservar a qualidade de 
vida, especialmente no Estado de Alagoas, por meio dos Programas de Incubação de Empreendimentos de Base Tecnológica, Social ou Mista.

Ações (entregas):
• Selecionar células incubadoras de empreendimentos (CIE) para a InovIfal;
• Apoiar a realização de oficinas do SEBRAE nos campi do Ifal;
• Participar da capacitação promovida pela ANPROTEC;
• Elaborar e divulgar o Manual de Incubação InovIFAL utilizando o Modelo CERNE;
• Realizar o 1º Seminário de Capacitação InovIfal para as CIE’s do IFAL.

Alinhamento estratégico: objetivos 12 (principal), 1 e 6 (secundários).
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Institucionalização da EaD

Área Sistêmica: Pró-reitoria de Ensino (Proen).

Objetivo do projeto: promover ações com vistas a criação de condições para a institucionalização da educação a distância no Ifal, no que se refere à 
normatização dos professores mediadores (tutores) institucionais, à formação dos profissionais de ensino e à atualização dos projetos pedagógicos de 
cursos técnicos na modalidade a distância.

Ações (entregas):
• Aprovação de normativo institucional regulamentando a estrutura mínima dos Polos Institucionais de Educação a Distância no âmbito do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas;
• Formalização em normativo institucional da atividade de mediação pedagógica (tutoria) como atividade docente legítima nos cursos ofertados pelo Ifal 

na modalidade a distância ou em componentes curriculares que sejam desenvolvidos em cursos presenciais com a totalidade ou parte da carga horária a 
distância;

• Formação de profissionais de ensino para atuação na modalidade a distância;
• Atualização do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente em Informática, na modalidade a distância, com vistas a oferta de novas turmas no 

ano de 2023, com esforços institucionais;
• Atualização do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente em Guia de Turismo, na modalidade a distância, com vistas a oferta de novas turmas 

no ano de 2023, com esforços institucionais.

Alinhamento estratégico: objetivos 2 (principal) e 13 (secundário).
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INTEGRA

Área Sistêmica: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPPI).

Objetivo do projeto: gerenciar a pesquisa e inovação no Ifal.

Ações (entregas):
• Instalar o INTEGRA no Ifal;
• Realizar oficinas com os coordenadores de pesquisa, pós-graduação e inovação e coordenadores de ambientes inovadores;
• Alimentar o INTEGRA com dados do Ifal, dos servidores e ambiente inovadores;
• Lançar o INTEGRA para a comunidade acadêmica do Ifal;
• Divulgar o INTEGRA para a comunidade interna e externa.

Alinhamento estratégico: objetivos 1 (principal), 6, 10 e 12 (secundários).
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O PEIPE no Retorno à Presencialidade

Área Sistêmica: Pró-reitoria de Ensino (Proen).

Objetivo do projeto: desenvolver ações voltadas à permanência e ao êxito dos estudantes no retorno à presencialidade com foco na recuperação das 
aprendizagens, por meio do planejamento e da implementação de políticas institucionais administrativas e pedagógicas.

Ações (entregas):
• Realizar pesquisa com estudantes para avaliação do impacto das Políticas Institucionais de Ensino na permanência e no êxito escolar;
• Atualizar o regulamento da monitoria (presencial/virtual);
• Definir a implantação de cotas de projetos institucionais com temáticas voltadas para ações afirmativas e inclusivas em editais;
• Contratar empresa especializada para prestação de serviços de profissionais especializados (TILs, cuidador, revisor/ledor/transcritor em Braille e AEE);
• Publicar Edital de Projetos de Ensino com direcionamento para a Recuperação de Aprendizagem;
• Realizar ciclo formativo com as equipes técnico-pedagógicas do Ifal sobre o Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes 

(PEIPE) no Retorno à Presencialidade;
• Ofertar alimentação gratuita para estudantes da Educação Básica em 10 campi do Ifal;
• Implementar o projeto para adequação do Sigaa às demandas da Assistência Estudantil;
• Institucionalizar o Programa Dignidade Menstrual;
• Implementar o Programa Auxílio Conectividade como Política de Assistência Estudantil.

Alinhamento estratégico: objetivos 2 (principal) e 3 (secundário).
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Observatório do Mundo do Trabalho

Área Sistêmica: Pró-reitoria de Extensão (Proex).

Objetivos do projeto: normatizar e informatizar os fluxos e processos, além promover ações formativas para os estagiários e professores orientadores, 
dando condições ao Ifal de ampliar e consolidar o relacionamento com o mundo do trabalho, visando o estágio, o empreendedorismo e a empregabilidade 
de nossos estudantes.

Ações (entregas):
• Informatização dos processos de estágio, Jovem Aprendiz e Pesquisa de Mercado;
• Cadastro e articulação do Ifal para oferta de Programas de Aprendizagem (Jovem Aprendiz);
• Cursos de formação e cartilhas de apoio para Estagiários, Professores Orientadores, Supervisores e Coordenadores;
• Atualização dos normativos de Estágio e Empresa Júnior.

Alinhamento estratégico: objetivos 1 (principal) e 12 (secundário).
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Otimização do custeio dos contratos continuados

Área Sistêmica: Pró-reitoria de Administração (Proad).

Objetivo do projeto: revisar as demandas e rotinas estabelecidas nos contratos continuados, definindo um padrão contratual para as unidades do Ifal. Para 
tanto, buscar-se-á a padronização das demandas entre os campi e o estabelecimento de critérios para mensuração dessas demandas.

Ações (entregas):
• Instituir nova comissão para revisar/concluir o estudo das despesas com contratos continuados;
• Revisar/atualizar o rol de contratos continuados (quantos e quais são);
• Realizar diagnóstico dos contratos continuados (vigência, unidades participantes, quantidade de postos, valor, etc.);
• Realizar diagnóstico das características de cada unidade (localização geográfica, estrutura física, turnos de funcionamento, número de alunos, número de 

servidores, quantidade de cursos, modalidade de cursos, etc.);
• Investigar “experiências exitosas” de outras instituições (alternativas de contratação, soluções inovadoras, modernas, etc.);
• Estabelecer quais critérios (características) têm influência na definição da demanda de cada contrato;
• Definir o padrão contratual para as unidades (com a implementação de novos modelos de contratação);
• Apresentar relatório contendo comparativo da realidade atual com a proposta de implementação do modelo definido.

Alinhamento estratégico: objetivos 7 (principal), 2, 4 e 8 (secundários).
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Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho

Área Sistêmica: Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP).

Objetivo do projeto: implantar um Programa de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), com o propósito de minimizar o 
adoecimento e não adaptação de servidoras/es ao seu contexto laboral. Com as ações previstas no projeto objetiva-se a compreensão do/a servidor/a de 
maneira mais ampla, em suas perspectivas pessoal e profissional, a fim de propor intervenções assertivas no que concernem a saúde, bem estar e realização 
profissional.

Ações (entregas):
• Documento/Política de Desenvolvimento de Pessoas;
• Documento/Política de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho;
• Implantação do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional no Ifal, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto das/os 

trabalhadoras/es;
• Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR no Ifal, visando à preservação da saúde e da integridade das/os trabalhadoras/es.

Alinhamento estratégico: objetivos 11 (principal), 2, 8 e 13 (secundários).
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REDIFAL

Área Sistêmica: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPPI).

Objetivos do projeto: armazenar, organizar, divulgar, preservar e gerenciar, no ambiente virtual institucional, a produção técnica, científica e cultural do 
Instituto Federal de Alagoas, possibilitando o acesso aberto, público e gratuito a esses documentos através de uma política de gestão documental.

Ações (entregas):
• Elaborar, aprovar e publicar a Regulamentação da Política de Informação do Repositório Institucional do Instituto Federal de Alagoas;
• Instalar o sistema DSpace;
• Cadastrar as dissertações de mestrado do ProfEPT e PPGTEC;
• Definir o nome do repositório junto a comunidade do Ifal;
• Definir logomarca para o REDIFAL;
• Apresentar o REDIFAL à comunidade;
• Promover o uso do REDIFAL junto ao Portal Integra.

Alinhamento estratégico: objetivos 10 (principal),  6, 7 e 8 (secundários).
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Ampliar e fortalecer a rede de relacionamento com setores público e privado, comunidades ou arranjos/grupos sociais e culturais, com 

vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações formativas e de colaboração.

Participar da Organização do III Congresso 
Nordestino de Educação 

a Distância

Realizar a Mostra das Graduações nos Campi Ifal 
(2º semestre 2022)

Realizar cursos de formação continuada com os 
professores dos municípios participantes da TED 

para a EJA/EPT

Realizar 2º Fórum das Engenharias de Alagoas em 
parceria com o CREA

Custear a participação de estudantes em parcerias 
formalizadas na Missão Espanha

Pagar anuidade da Faubai

Promover os eventos do GRIAL e do 
COOPEREMOS

Manter serviço de Seguro Contra Acidentes 
Pessoais, para estudantes em 

atividades de estágio

PROEN PRPPI

PRPPI

PRPPI

PROEX

PROEN

PROEN

PROEN
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito.

Coordenar Comissão de elaboração da proposta de 
mobilidade acadêmica entre os Institutos Federais da 

Região Nordeste

Elaborar as Diretrizes Institucionais dos Cursos 
Subsequentes

Elaborar as Diretrizes Institucionais dos Cursos 
da EJA/EPT

Elaborar as Diretrizes Institucionais da Prática 
Profissional

Elaborar as Normas de Organização Didática para as 
Graduações 

Elaborar normativo institucional que regulamente a 
estrutura mínima dos Polos Institucionais de Educação 

a Distância no âmbito do Ifal

Elaborar normativo institucional que regulamente o 
realinhamento dos momentos presenciais nos cursos 

na modalidade à distância

Conceder auxílio aos estudantes dos cursos de 
Engenharia Civil em programa de 

Dupla Diplomação

Custear diárias para os professores ministrarem aulas 
nos cursos de mestrados 

ofertados pelo Ifal

PROEN

PROEN

PROEN

PROEN

PROEN

PROEN

PROEN

PRPPI

PRPPI
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Criar condições para atender às demandas das pessoas com necessidades específicas e grupos sociais historicamente excluídos.

Credenciar a instituição para a Certificação de 
Saberes e Competências Profissionais

Elaborar documento orientador para a implantação 
da Certificação de Saberes e Competências 

Profissionais 

Implementar cotas para candidatos com 
deficiências, não atendidos pela Lei n° 12711/2012 

nos processos seletivos para ingresso nos cursos 
do Ifal

Institucionalizar o Núcleo de Gênero e Diversidade 
Sexual (NUGEDIS)

PROEN

PROEN

PROEN

PROEN
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Garantir a infraestrutura física e tecnológica adequadas, com foco na otimização da oferta de cursos e no desempenho das atividades 

acadêmicas e administrativas.

Aperfeiçoar, em conjunto com a DTI, a interface do 
Sistema dos Exames de Seleção

Elaborar documento diagnóstico de estrutura e 
funcionamento dos cursos da EJA/EPT nos campi 

ofertantes da modalidade

Elaborar análise da viabilidade de implantação de cursos 
MOOC para oferta em 2023

Aprovar junto ao CEPE a criação, funcionamento e o PPC 
do Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a 

distância

Institucionalizar a política de seleção 
de ingressos no Ifal

Recomendar ao CEPE a criação, funcionamento e o PPC 
de dois novos cursos da EJA/EPT: Técnico Integrado em 

Alimentos (Campus Murici) e Técnico Integrado em 
Serviço de Restaurante e Bar (Campus Maragogi)

Recomendar ao CEPE a criação, funcionamento e o PPC 
de dois novos cursos de graduação: Superior de 

Tecnologia em Horticultura (Campus Maragogi) e 
Bacharelado em Administração (Campus 

Santana do Ipanema)

Organizar documentação para o processo de 
Recredenciamento Institucional EaD

PROEN

PROEN

PROEN

PROEN

PROEN

PROEN

PROEN

PRPPI
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Garantir a infraestrutura física e tecnológica adequadas, com foco na otimização da oferta de cursos e no desempenho das atividades 

acadêmicas e administrativas.

Custear a aquisição de livros didáticos para oferta de 
cursos sequenciais de inglês e espanhol

Ampliar o Datacenter do Ifal

Implantar o módulo de pesquisa 
no SIGAA

Implantar o Centro de Idiomas

Consolidar a implantação dos equipamentos de segurança 
de rede nos Campi do Ifal

Elaborar parecer técnico das demandas de manutenção 
predial das unidades

Elaborar relatório anual de vistoria das 
obras entregues

Desenvolver atividades sistêmicas em consonância com as 
políticas de gestão relacionadas às áreas da Pró-reitoria de 

Administração

PRPPI

PRDI

PRPPI

PRPPI

PRDI

PRDI

PROAD

PROAD

Realizar o desfazimento dos bens 
inservíveis do Ifal

PRDI
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Fortalecer a gestão participativa e democrática.

Elaborar normativo institucional que estabeleça critérios e procedimentos para a 
elaboração de calendários acadêmicos para a modalidade de educação à distância

Elaborar minuta de regulamentação para implantação do orçamento participativo no 
Ifal

Elaborar propostas de melhoria das atividades administrativas, patrimoniais, de 
suprimentos e de finanças em conjunto com os campi

PROEN

PROAD

PROAD

23



OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico.

Concluir a implantação da Prática Extensionista como 
Componente Curricular nos PPC que ainda não 

curricularizaram a extensão

Conceder apoio financeiro aos pesquisadores para apoiar a 
Comunicação Científica 

Conceder apoio financeiro aos grupos de 
pesquisa por meio da Política de 

Auxílio ao Pesquisador

Integrar a equipe de pesquisa longitudinal em rede da EJA/
EPT em parceria com a Ufal nos campi: Marechal 

Deodoro, Piranhas, Maceió e Satuba 

Conceder apoio financeiro aos programas de Pós-
graduação Stricto-Sensu do Ifal

Conceder bolsas de iniciação científica PIBIC e PIBITI 
(2021-2022) 

Conceder bolsas de iniciação científica PIBIC e PIBITI 
(2022-2023) 

Custear a participação dos servidores da PRPPI e 
Coordenadores dos Espaços 4.0 em fóruns e visitas 

técnicas

PROEN

PRPPI

PRPPI

PROEN

PRPPI

PRPPI

PRPPI

PRPPI

Gerenciar os Projetos Espaços 4.0 
em 7 campi do Ifal

PRPPI

Selecionar projetos para ofertar cursos de inglês e 
espanhol de curta duração

PRPPI
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico.

Desenvolver nos campi os Projetos de extensão não 
vinculados a Programas

Desenvolver o Programa Institucional de Extensão 
MINHA COMUNIDADE nos campi

Desenvolver o Programa Institucional de Extensão 
ARTIFAL nos campi

Desenvolver o Programa Institucional de Extensão 
AGRICULTURA FAMILIAR nos campi 

Desenvolver o Programa Institucional de Extensão 
MULHERES EMPREENDEDORAS

nos campi

Desenvolver o Programa Institucional de Extensão 
PROPEQ nos campi

Realizar Cursos de Extensão nos campi

Realizar eventos da Curricularização 
da Extensão

PROEX

PROEX

PROEX

PROEX

PROEX

PROEX

PROEX

PROEX

Realizar Eventos de Extensão

PROEX
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Otimizar a gestão de recursos, maximizando a captação e melhorando a gestão do gasto.

Implantar sistema de planejamento e acompanhamento do orçamento

Orientar gestores e servidores do Instituto visando maximizar a captação de recursos

Orientar gestores e servidores visando aprimorar o processo de acompanhamento da 
gestão orçamentária 

PROAD

PROAD

PROAD

26



OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos socioeconômicos e ambientais.

Divulgar o Plano de Sustentabilidade das unidades

Comissão Sistêmica 
de Sustentabilidade
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Consolidar a gestão de processos no IFAL.

Ampliar o sistema de registro e emissão de diplomas 
digitais para os cursos Técnicos e Pós-graduação

Implementar o sistema operacional de registro e emissão 
de diplomas digitais dos cursos de Graduação

Elaborar IN para tratar da solicitação de 
Registro e emissão de diplomas online 

dos estudantes de Graduação

Construir o fluxograma dos procedimentos acadêmicos dos 
cursos Técnicos e de Graduação

Revisar atos normativos no âmbito da PRPPI

Elaborar manuais temáticos contendo as rotinas 
administrativas das atividades relacionadas à Pró-reitoria 

de Administração

Elaborar proposta de revisão das normas referentes ao 
processo eletrônico no Ifal

PROEN

PROEN

PROEN

PROEN

PRPPI

PROAD

PROAD

Realizar a migração dos sistemas das áreas de 
Patrimônio, Almoxarifado e Transportes 

para o novo sistema SIADS PROAD
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Consolidar a gestão de processos no IFAL.

Regulamentar a funcionalidade de assinantes externos no 
Sipac para documentos eletrônicos

Avaliar a execução do Programa de Gestão e 
Desempenho (PGD)

Regulamentar o Barramento de Serviços do PEN para 
trâmites de processos eletrônicos para outros órgãos

Centralizar as aposentadorias no INSS

Mapear os riscos de até 
15 processos

PROAD

DGP

PROAD

DGP

Assessoria Executiva
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Estabelecer uma comunicação integrada e continuada.

Custear a publicação dos produtos editoriais do Ifal Lançar o Manual de Redes Sociais do Ifal

Divulgar as ações de pesquisa, pós-graduação e inovação

Custear o registro dos artigos da Educte no DOI (Digital 
Object Identifier/Identificador de Objeto Digital) 

Promover o Fórum de Comunicação do Ifal

PRPPI DCE

PRPPI

PRPPI
DCE
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
Implantar a política de qualidade de vida no trabalho, visando o desenvolvimento pessoal e a melhoria das condições laborais dos 

servidores.

Elaborar a Política de Desenvolvimento de Pessoas de 
Servidores (1ª fase)

Implantar o Programa de Gerenciamento de Riscos

Implantar o Programa de Controle Médico e de Saúde 
Ocupacional

DGP

DGP

DGP
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12
Disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação.

Conceder apoio financeiro às atividades de prospecção 
tecnológica e divulgação

Gerenciar as Propriedades Intelectuais do Ifal no INPI

Custear capacitação da equipe interna do NIT

Custear a capacitação para as equipes das células 
incubadoras

Implantar o Espaço 4.0 no campus Rio Largo

Implantar 2 Laboratórios de Desenvolvimento de 
Aplicativos

Implementar o Modelo Cerne nas Incubadoras de 
empresas

PRPPI

PRPPI

PRPPI

PRPPI

PRPPI

PRPPI

PRPPI

Inaugurar o Laboratório de Pesquisa e Inovação 
Compartilhado e 3 espaços IFMaker

PRPPI
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12
Disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação.

Pagar anuidade da Anprotec Realizar evento de inovação

Participar do evento Campus Party em São Paulo

Pagar anuidade do Fórum de Pró-reitores de Pesquisa e de 
Pós-graduação (FOPROP)

Ofertar cursos nos Espaços 4.0

Ofertar os cursos dos Programas Qualifica Mais e 
Qualifica Mais Energif

PRPPI PRPPI

PRPPI

PRPPI
PROEX

PROEX
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
Promover a formação continuada dos servidores.

Realizar cursos de formação continuada para os docentes 
da EJA/EPT vinculados ao Projeto de Pesquisa 

longitudinal com a Ufal

Conceder afastamento de servidores para cursos de pós-
graduação e estágio pós-doutoral

Realizar evento institucional: A Educação Profissional e 
Tecnológica em Debate

Conceder vagas nos cursos de Pós-graduação ofertados 
pelo Ifal para os servidores

Custear a inscrição de docentes do Cenid em Testes de 
Proficiência internacionais

PROEN

PRPPI

PROEN

PRPPI

PRPPI

Custear a participação de servidores da CRI em fórum de 
internacionalização PRPPI

Custear a participação de servidores em ações de 
qualificação na UMinho PRPPI

Custear mensalidades de cursos de mestrado e doutorado 
para servidores PRPPI
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
Promover a formação continuada dos servidores.

Selecionar docentes de línguas para participar de 
programas de formação externa

Formar gestores

Capacitar servidores para aprimorar a execução das 
atividades sistêmicas

Realizar o mapeamento das competências organizacionais

Realizar o Programa de Iniciação ao Serviço Público

PRPPI

DGP

PROAD

DGP

DGP

Realizar o 1º Encontro de Gestão de Pessoas do Ifal

DGP

Promover Capacitações sobre: Governança, Integridade e 
Gestão de Riscos

Assessoria Executiva
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Objetivo Estratégico Indicador Peso Área 
responsável Meta PDI Meta 2022

1. Ampliar e fortalecer a rede de relacionamento com 
setores público e privado, comunidades ou arranjos/grupos 

sociais e culturais, com vistas ao intercâmbio de 
experiências e ao estabelecimento de ações formativas e de 

colaboração.

1.1. Número de municípios beneficiados pelos programas/projetos/ações 50 Proex 80 10

1.2. Índice de efetividade das parcerias estabelecidas 50
Proen, Proex 

e PRPPI
80% 80,00%

2. Assegurar aos discentes condições de permanência e 
conclusão com êxito

2.1. Campi com oferta de alimentação gratuita para alunos da Educação 
Básica

10 Proen 100% 81,25%

2.2. Discentes elegíveis beneficiados com auxílios/bolsas da Assistência 
Estudantil

10 Proen 75% 75,00%

2.3. Eficiência Acadêmica 15 Proen 52,5% 50,50%

2.4. Percentual de execução das ações do PEIPE 10 Proen 85% 85,00%

2.5. Taxa de Conclusão (ciclo) 15 Proen 42% 40,00%

2.6. Taxa de Evasão (ciclo) 15 Proen 48% 50,00%

2.7. Taxa de Retenção (ciclo) 15 Proen 10% 10,00%

2.8. Taxa de discentes atendidos pela Assistência Estudantil 10 Proen 50% 50,00%

3. Criar condições para atender às demandas das pessoas 
com necessidades específicas e grupos sociais 

historicamente excluídos

3.1. Percentual de implantação dos NEABI´s 50 Proen 100% 85,00%

3.2. Percentual de salas do NAPNE equipadas 50 Proen 60% 55,00%

4. Garantir a infraestrutura física e tecnológica adequadas, 
com foco na otimização da oferta de cursos e no 

desempenho das atividades acadêmicas e administrativas

4.1. Taxa de implementação das ações do PDTIC 50 PRDI 100% 50,00%

4.2. Taxa de obras entregues 50 PRDI 100% 75,00%
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Objetivo Estratégico Indicador Peso Área 
responsável Meta PDI Meta 2022

5. Fortalecer a gestão participativa e democrática

5.1. Percentual de campi com a implementação e regulamentação dos 
Concamp

50
Assessoria
Executiva

100% 90,00%

5.2. Percentual de realização de reuniões de órgãos colegiados 
estratégicos

50
Assessoria
Executiva

100% 90,00%

6. Fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e 
extensão como ato educativo e pedagógico

6.1. Percentual de discentes envolvidos em programas/projetos/ações 20
Proen, Proex 

e PRPPI
7,5% 7,50%

6.2. Percentual de docentes envolvidos em programas/projetos/ações 20
Proen, Proex 

e PRPPI
37,5% 37,50%

6.3. Percentual de projetos de ensino oriundos da pesquisa e/ou extensão 25 Proen 10% 7,00%

6.4. Percentual de projetos de extensão oriundos do ensino e/ou pesquisa 25 Proex 10% 10,00%

6.5. Percentual de técnicos envolvidos em programas/projetos/ações 10
Proex e 
PRPPI

3% 3,00%

7. Otimizar a gestão de recursos, maximizando a captação 
e melhorando a gestão do gasto

7.1. Taxa de crescimento da captação de recursos 50 Proad 10% 10,00%

7.2. Índice de eficácia no planejamento orçamentário 50 Proad 0,9 a 1,1 0,9 a 1,1

8. Assegurar práticas de gestão sustentável e eficientes dos 
recursos socioeconômicos e ambientais

8.1. Percentual de execução dos Planos de Ações de Sustentabilidade 100
Comissão 
Sistêmica 
Sustentab.

80% 70%

9. Consolidar a gestão de processos no IFAL 9.1. Taxa de Processos Eletrônicos 100 Proad 100% 100,00%
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Objetivo Estratégico Indicador Peso Área 
responsável Meta PDI Meta 2022

10. Estabelecer uma comunicação integrada e continuada
10.1. Grau de satisfação dos públicos estratégicos da Comunicação do 

Ifal
100 DCE 70% 70,00%

11. Implantar a política de qualidade de vida no trabalho, 
visando o desenvolvimento pessoal e a melhoria das 

condições laborais dos servidores

11.1. Percentual de servidores afastados por motivo de saúde 50 DGP 19% 19,00%

11.2. Índice de satisfação do Clima Organizacional 50 DGP 80% 70,00%

12. Disseminar a cultura do empreendedorismo e da 
inovação

12.1. Número de empresas incubadas instituídas 40 PRPPI 4 1

12.2. Número de empresas juniores instituídas 40 Proex 2 1

12.3. Número de solicitações de propriedade intelectual 20 PRPPI 100 20

13. Promover a formação continuada dos servidores

13.1 IQCD (Índice de Qualificação do Corpo Docente) 40 DGP 3,43 3,41

13.2 IQCTA (Índice de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo) 40 DGP 1,7 1,67

13.3. Taxa de implementação do PDP 20 DGP 85% 80,00%
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