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Introdução 

A história do Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia de Alagoas - IF-

AL, da sua origem até os dias atuais, é singular no cenário das instituições educacionais 

brasileiras. 

Desde 1909, para ensinar ofícios elementares aos meninos “desprovidos da sorte”, 

até os dias atuais com sua recente transformação em Instituto Federal vem refletindo a 

importância desta instituição centenária no desenvolvimento do País, da região em que ela se 

localiza e do Estado de Alagoas, que possui índices de desenvolvimento preocupantes. 

Certamente, o acaso não foi e não tem sido a razão do reconhecido sucesso que 

nos levou e nos mantém na vanguarda da Educação Profissional e Tecnológica Brasileira. As 

limitações orçamentárias e de pessoal, presentes na totalidade dos Institutos Federais, 

exigiram e exigem um criterioso planejamento, nucleado naquilo que é mais precioso à 

sociedade: a oferta de educação pública de qualidade, capaz de gerar conhecimento e formar 

nossos jovens para a vida cidadã, solidária e produtiva. 

Na gestão de todas as instituições, o planejamento é uma importante ferramenta, 

pois oportuniza um momento de reflexão sobre o que vem sendo feito e sobre o que ainda 

deve ser implementado. Na gestão de uma instituição de educação pública multicampi como a 

IF-AL, esta ferramenta torna-se ainda mais importante.  

Hoje, nosso planejamento, designado Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI –, deve ser encaminhado também ao Ministério da Educação. Esse documento busca dar 

respostas a duas questões essenciais: o que planejamos para a nossa Instituição para os 

próximos cinco anos?  Quais são as condições de que dispomos para alcançar este futuro 

pretendido? 

Nosso trabalho estará fundamentado em três grandes desafios: 

O primeiro decorre da promulgação da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A Lei, instituindo os IF’s nos leva a 

definir a nossa identidade institucional.  
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Obedecendo a um processo de amplas discussões, elaboraremos o Estatuto, o 

Regimento e todos os demais documentos internos que orientarão a vida do Instituto Federal 

de Alagoas. 

Como segundo desafio está à expansão do IF-AL. No 1º semestre de 2010, a 

previsão de implantação de um novo Campus na cidade de Arapiraca e uma extensão na 

cidade de Murici, com a previsão de atuação no 2º semestre também nas cidades de São 

Miguel dos Campos, como uma extensão e dois novos Campi nas cidades de Penedo e 

Piranhas. A gestão multicampi exige um planejamento incomum, que está sendo construído 

conjuntamente, num processo de comprometimento e aprendizado constantes. 

Por fim, devemos considerar como valores essenciais da Instituição a diversidade 

na oferta de níveis e modalidades de cursos, a verticalização do ensino, a mobilidade, a 

internacionalização do Instituto, a ampliação das atividades de pesquisa e extensão, os 

compromissos sociais e inclusivos, e todas as demais oportunidades que o futuro nos reserva. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI - do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, apresentado a seguir, abrange o período de 2009 

a 2013, e não se constitui um documento acabado. Estão previstas atualizações e revisões 

periódicas das metas e dos objetivos aqui apresentados, bem como a elaboração de um 

cronograma de execução, ao longo de todo o seu período de vigência. Um documento que 

refletirá, em termos de ações e metas, as grandes linhas traçadas para o desenvolvimento 

institucional do IF-AL. 

1. Perfil Institucional 

1.1 Breve Histórico 

Para melhor compreender a construção histórico-política do ensino técnico em 

terras alagoanas, particularmente a se compreender que o Instituto Federal de Alagoas nasce 

de duas autarquias com personalidades, até então, absolutamente distintas, mister se faz 

separar as narrativas, pelo menos, até 28 de dezembro de 2008 nas alusivas aos extintos Cefet 

e Agrotécnica Federal, iniciando por aquele. 

Através do Decreto N° 7.566, de 23 de setembro de 1909, o Presidente da 

República, Nilo Peçanha, criou 19 escolas profissionalizantes no País, denominadas Escola de 
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Aprendizes Artífices. A maioria delas foi criada onde ainda não existiam indústrias o que 

comprova que seu objetivo inicial era o de qualificar artesãos e não para a formação de mão-

de-obra para a indústria. Da mesma forma, sua localização, sempre nas capitais, obedecia 

mais a critérios políticos do que a critérios de desenvolvimento urbano e sócio-econômico. O 

aumento considerável de pessoas “deserdadas” ou “desvalidas” que afluíam para as cidades 

fez com que essas escolas fossem criadas com o propósito de neutralizar esses efeitos, 

considerados nocivos ao governo. 

A Escola de Aprendizes Artífices de Alagoas, que surgiu em cumprimento de 

disposto em diploma legal do Governo Federal, já nasceu envolta em estigma, preconceito e 

discriminação. O tempo, entretanto, se encarregou de apagar essa imagem. 

Instalou-se, inicialmente, na Rua Conselheiro Lourenço de Albuquerque, Centro, 

no dia 21 de janeiro de 1910. Para o início das aulas, foram montadas oficinas de serralharia, 

marcenaria, fundição e sapataria. Além desses ofícios, ensinava-se o curso primário e o curso 

de desenho. Foram matriculados 93 alunos. 

A falta de condições de funcionamento, devido às instalações precárias, fez com 

que a Escola passasse a funcionar na Praça Sinimbu (atual prédio da Antiga Reitoria da 

Universidade Federal de Alagoas – Ufal). Após alguns meses, foi instalada a oficina de 

alfaiataria, perfazendo o total de cinco, número limite exigido pelo Governo Federal.  

Ao longo dos 99 anos de existência, a Escola passou por vários processos de 

reforma, recebendo diferentes denominações: Escola de Aprendizes Artífices de Alagoas 

(1909 a 1937), Liceu Industrial de Maceió (1937 a 1961), Escola Industrial Deodoro da 

Fonseca e Escola Industrial Federal de Alagoas (1961 a 1967), Escola Técnica Federal de 

Alagoas (1967 a 1999), Centro Federal de Educação, Tecnológica de Alagoas, de acordo com 

os termos da Lei no 8.948, de 8 de dezembro de 1994, depois regulamentado nos termos do 

Decreto no 2.406, de 27 de novembro de 1997 e implementado nos termos do Decreto de 22 

de março de 1999, tornou-se instituição dotada de todas as prerrogativas de uma Instituição de 

Ensino Superior, nos termos do Decreto nº 5.224, de 1º de outubro de 2004.  E, finalmente, a 

partir da já mencionada Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no âmbito do sistema 

federal de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

vinculada ao Ministério da Educação e com ela a criação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Alagoas. 
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Em 1987, o Ministério da Educação resolveu criar um programa de expansão e 

melhoria do ensino técnico de 2o grau. Com sua execução nasceram os campus avançados das 

Escolas Técnicas Federais, denominados de Unidades de Ensino Descentralizadas. Ainda 

como Escola Técnica Federal de Alagoas, foi atribuída a essa instituição a tarefa de implantar 

duas unidades de ensino: a Unidade Descentralizada de Palmeira dos Índios, localizada no 

município de Palmeira dos Índios, distante 130 km de Maceió, que teve seu funcionamento 

autorizado através da portaria 1530 do DOU, datada de 19 de outubro de 1992; e a Unidade 

Descentralizada de Marechal Deodoro, localizada no Município de Marechal Deodoro, 

distante 25 Km da capital, que teve seu funcionamento autorizado através da portaria 1699 do 

DOU, datada de 6 de dezembro de 1994. 

No ano de 1999, a Escola Técnica Federal Alagoas é transformada em Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Alagoas - o que permitiu a criação dos primeiros cursos superiores 

de tecnologia. 

No período de 2000 a 2008, foram sendo implantados diversos cursos de nível 

superior, destinados à formação de tecnólogos na área da Indústria e de Serviços, e também 

convênios e programas para a qualificação em nível de Pós-graduação dos servidores efetivos 

do CEFET/AL. 

Como dissemos anteriormente, a história do Instituto Federal de Alagoas, por 

força de sua formação inicial, desdobra-se em duas: a primeira, do Cefet/AL e a segunda da 

Escola Agrotécnica Federal de Satuba que, de modo resumido, apresentamos agora. 

O Município de Satuba está localizado na Região Metropolitana de Maceió, 

Estado de alagoas. No início, o povoado era conhecido como "Carrapato". Existiam apenas 11 

casas de taipa e palha. Em 1893, houve a construção de uma pequena capela que, mais tarde, 

foi reformada para ser a matriz de Nossa Senhora da Guia. Dois sítios e dois engenhos 

garantiam o desenvolvimento de "Carrapato", principalmente onde hoje funciona o Campus 

Satuba do Instituto Federal de Alagoas.  

A povoação crescia, mas o comércio não acompanhou o progresso. Entretanto, 

quando a estrada de ferro começou a ser construída, "Carrapato" conseguiu ter um bom 

movimento. O antigo nome foi alterado para Satuba, que vem de "saúva", uma formiga 

característica das terras da região. A primeira escola pública também surgiu nessa época. Uma 

agência postal funcionou como o primeiro serviço público de Satuba. 
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Até 1950, era povoado de Rio Largo, mas, depois do censo, alguns moradores 

resolveram lutar pela emancipação, Walter Figueiredo e Aristeu Lopes de Oliveira, por 

exemplo, praticamente asseguraram que, em 1960, a lei 2.265 garantisse a autonomia 

administrativa e política.  

Na cidade de Satuba destacam-se o carnaval, as festas juninas, festa da padroeira, 

Nossa Senhora da Guia (23 de novembro), as comemorações do dia do trabalhador, das mães 

e das crianças, além do festival do Mocotó.  

Desde a sua fundação, até os dias atuais, o Campus Satuba teve várias 

denominações. No entanto, sempre permaneceu destinado a formar mão-de-obra qualificada, 

para atender à demanda do setor agropecuário do Estado de Alagoas, não só às indústrias do 

ramo, mas, sobretudo, buscando melhorar a vida do homem do campo, através da 

disseminação de tecnologias que significassem aumento da produtividade e dos lucros, para 

as explorações agrícolas e zootécnicas das comunidades rurais. 

O Decreto Lei Nº 8.940, de 30 de agosto de 1911 cria o Patronato Agrícola de 

Alagoas, destinado a ensinar, inicialmente, aos jovens, ofícios como os de selaria, carpintaria, 

sapataria, entre outros. Apenas a partir de 1931, o Patronato inicia o ensino profissional 

agrícola. 

Em 1934, o Patronato foi transformado no aprendizado agrícola de alagoas, 

recebendo a denominação de aprendizado agrícola Floriano Peixoto no ano de 1939. 

A partir de 1943, o aprendizado agrícola Floriano Peixoto passou a oferecer três 

níveis de cursos: Curso Básico, Curso Rural e Curso de Adaptação. 

Em 1947, o aprendizado recebeu a denominação de Escola Agrícola Floriano 

Peixoto, denominação que permaneceu até o ano de 1957, quando passou a se denominar 

Escola Agrotécnica Floriano Peixoto. A partir desta data, a Escola passou a oferecer o Curso 

Técnico de Agricultura, com sua primeira turma formada em 1960. 

Nova denominação surge em 1964, quando a escola foi denominada Colégio 

Agrícola Floriano Peixoto. A esta época, o colégio oferecia os cursos de Iniciação e Mestria 

Agrícola, além do Técnico em Agricultura. 

A partir de 1969, deixam de existir os cursos de iniciação e de mestria, 

permanecendo, apenas o de Técnico em Agricultura.  
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Com as mudanças ocorridas após a criação da antiga Coordenação do Ensino 

Agropecuário – COAGRI houve a unificação nacional do título novo do curso, que passou a 

chamar-se curso Técnico em Agropecuária. 

Desde 4 de setembro de 1979, por força do Decreto nº 83.937, a instituição 

recebeu a denominação, corrente em todo o território nacional, para esse tipo de ensino, de 

Escola Agrotécnica Federal de Satuba. Em novembro de 1993 passou a ser uma Autarquia 

Federal. 

A Formação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 

Em dezembro de 2008 é criada uma nova Instituição, denominada Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, formado a partir da fusão das duas 

autarquias anteriormente referenciadas (Escola Agrotécnica Federal de Satuba e Centro 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – EAFS e CEFET) que, inicialmente 

com históricos distintos, passam a construir uma nova realidade educacional em Alagoas. Sua 

precípua finalidade é a de ser  uma instituição de educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicampi, especializado na oferta de educação profissional e tecnológica 

nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. 

1.2. Função Social (Missão) 

Formar cidadãos capazes de reconhecerem-se sujeitos de idéias e de 

conhecimentos nos mais diversos campos do saber, da cultura e das artes, promovendo a 

qualidade social da educação fundamentado no princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, tendo em vista a geração de conhecimentos científicos e tecnológicos 

que possibilitem o desenvolvimento sócio-econômico-cultural alagoano e brasileiro. 

1.3. Finalidades  

Com base na lei n 11.892 de 29 de dezembro de 2008, são finalidades e 

características do IF-AL: 

I. - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 
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II. - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III.  - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os 
quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV. - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 
identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal; 

V. - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 
geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento 
de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI. - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica 
e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII.  - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 

VIII.  - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico; 

IX. - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

1.4. Objetivos e Metas  

I. - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 
educação de jovens e adultos; 

II. - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

III.  - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 



Plano de Desenvolvimento Institucional (2009 – 2013) 
 

 

 

 

17

IV. - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 
conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V. - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 
regional; e 

VI. - ministrar em nível de educação superior: 

a. cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia; 

b. cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; 

c. cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para 
os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d. cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 
visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 

e. cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 
ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação 
tecnológica. 

No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal de Alagoas, em 

cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas para 

atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art . 7º da Lei n 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008, e o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender ao 

previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art . 7º. 

O cumprimento dos percentuais referidos deverá observar o conceito de aluno-

equivalente, conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação. 

Nas situações em que as demandas sociais pela formação em nível superior 

justificarem, o Conselho Superior do Instituto Federal poderá, com anuência do Ministério da 

Educação, autorizar o ajuste da oferta desse nível de ensino, sem prejuízo do índice 

anteriormente definido, para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art 7º da 

Lei 11.892, retromencionada. 
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2. Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

2.1. Inserção Regional 

Conforme mencionado anteriormente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Alagoas é uma instituição composta por quatro Campi:  

Campus Maceió – Localizada em Maceió, capital do estado de Alagoas, na região 

leste do estado, procura atender a população interessada no setor de serviços, indústria e 

construção civil, proveniente dos municípios que compõem a chamada Microrregião 

geográfica de Maceió, a saber: Maceió, Paripueira, Rio Largo, Barra de Santo Antônio, Pilar, 

Satuba, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro e Barra de São Miguel; 

além dos municípios de São Miguel dos Campos, Murici, Atalaia, Boca da Mata e União dos 

Palmares. Com cerca de 800 mil habitantes, Maceió é o retrato da situação de êxodo rural em 

Alagoas, fato que levou ao crescimento do setor informal e a uma concentração do emprego 

no setor terciário, onde se supõe haver um grande nível de subemprego. A expansão das 

atividades produtivas não tem sido capaz de absorver, adequadamente, o contingente de mão-

de-obra que ingressa anualmente no mercado de trabalho. Tais aspectos revelam, também, o 

grau de debilidade da estrutura produtiva primária e secundária do Estado. Um quadro que 

remete ao fato de que a geração e a qualidade do emprego, em Alagoas, passam a ser 

prioridades absolutas em todas as ações do Governo. Daí a importância do Campus do IF-AL 

em Maceió, que tem por objetivo formar mão-de-obra qualificada para atender as demandas 

da região e contribuir para a elevação do nível cultural da população menos favorecida. 

Campus de Palmeira dos Índios - Localizada na região agreste do estado, procura 

atender a população interessada na área de indústria e construção civil, proveniente dos 

municípios que compõem a Microrregião de Palmeira dos Índios, a saber: Palmeira dos 

Índios, Belém, Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, Igaci, Mar Vermelho, Maribondo, Minador 

do Negrão, Paulo Jacinto, Quebrangulo e Tanque D'Arca; além dos municípios de Arapiraca, 

Santana do Ipanema e Taquarana, todos em Alagoas, e de Bom Conselho e Garanhuns, no 

estado de Pernambuco. Através do seu compromisso com o desenvolvimento na área 

tecnológica, esta Unidade está, aos poucos, estabelecendo uma base sólida, criando condições 

para um maior aproveitamento das potencialidades locais e fortalecendo os laços com a 
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comunidade da região. Como formadora de mão-de-obra especializada, contribui para o 

crescimento e para o desenvolvimento sustentável da região, justificando assim sua 

existência.  

Campus de Marechal Deodoro – localizada na região leste do estado, procura 

atender a uma parte da população da Microrregião de Maceió, interessada no setor de serviços 

(turismo e hotelaria), proveniente dos municípios de Maceió, Marechal Deodoro, São Miguel 

dos Campos, Atalaia, Coqueiro Seco, Pilar e Santa Luzia do Norte. Em geral, o setor de 

serviços não é um setor moderno e competitivo em Alagoas face aos baixos níveis de 

remuneração e sobrevivência da população por ele absorvida. O maior grau de terceirização 

da economia estadual expressa condições típicas de atraso. Contudo, a inserção de mão-de-

obra que hoje vive de atividades informais no mercado de trabalho depende basicamente de 

(re)qualificação. Assim, o mercado para a expansão da educação profissional no estado está 

aberto e a Unidade de Marechal Deodoro, alinhada com as expectativas de geração de 

emprego e renda no estado, vem cumprindo seu papel como formadora de mão-de-obra de 

qualidade. 

Campus Satuba – Localizado na Região metropolitana de Maceió, limitando-se 

com os municípios de Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Pilar e Marechal Deodoro além da 

própria capital. As rápidas transformações por que passa a sociedade, provocaram 

forçosamente uma mudança de paradigmas que vem se refletindo em todos os campos do 

saber, com notáveis implicações no sistema educacional, em nosso país, pela reforma 

educacional brasileira em geral, principalmente na formação técnica e tecnológica das 

instituições de ensino. 

O Campus Satuba, do Instituto Federal de Alagoas vem ampliando e 

diversificando, substancialmente, sua oferta de educação, deixando de operar exclusivamente 

no ensino técnico e médio, para atuar também no ensino superior, inicialmente com o Curso 

de Tecnologia em Laticínios, com perspectivas de prosseguir, nesse processo de expansão do 

ensino profissionalizante. 

Essas mudanças ocorridas na instituição, naturalmente, se fazem acompanhar por 

exigências diferenciadas e crescentes na qualificação e capacitação do seu corpo docente e 

técnico-administrativo, as quais só podem ser atendidas mediante uma política específica 
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direcionada a essas demandas, em consonância com as diretrizes emanadas dos órgãos 

superiores. 

Para proporcionar um melhor entendimento da importância dos quatro Campi do 

IF-AL, no contexto da formação de mão-de-obra especializada no Estado de Alagoas, serão 

apresentadas a seguir algumas características peculiares do Estado. 

O Estado de Alagoas está localizado na Região Nordeste do Brasil. Segundo 

dados oficiais do IBGE (2000), ocupa uma superfície de 27.767,661 Km2, que representa 

cerca de 0,32% do território brasileiro possuindo uma população de 2.822.621 pessoas. E um 

Estado que possui uma altíssima taxa de analfabetismo funcional: 49,9%, e que participa 

apenas com 0,7 % do PIB nacional. 

Historicamente, a economia alagoana está centrada na agropecuária. A cana-de-

açúcar e a lavoura canavieira se destacam no cenário nacional. A pecuária leiteira se 

sobressai, no Nordeste, como o maior produtor de leite. O setor industrial é pouco 

representativo e basicamente constituído por usinas de açúcar.  

No setor de serviços, o turismo é quem mobiliza as expectativas de crescimento 

econômico, e é uma das atividades que possibilitam a melhor distribuição de renda entre a 

população. O Estado de Alagoas possui um grande potencial a ser explorado, expresso por 

230Km de litoral com praias de beleza ímpar e até paradisíacas; lagoas e rios navegáveis com 

belas paisagens – como as lagoas Mundaú e Manguaba e o Rio São Francisco -; sua rica 

cultura, onde se destacam o folclore com cerca de 30 diferentes manifestações; o patrimônio 

histórico; o artesanato e a sua culinária. 

Segundo dados da Pesquisa de Mercado, realizada pelo INEPRO em 2004, o 

emprego formal em Alagoas está distribuído principalmente em Administração Pública, 

Defesa e Seguridade Social (29,8% da população ocupada); Indústrias de Transformação 

(17,4% da população ocupada) e o Setor de Serviços (52,7% da população ocupada). Somente 

o Turismo participa com 30% do setor de serviços.  

Ainda segundo a pesquisa do INEPRO, a distribuição geográfica do pessoal 

ocupado formalmente nos municípios alagoanos mostra uma grande concentração ao redor 

dos municípios da mesorregião Leste Alagoana, cerca de 85% da mão-de-obra formal. As 

duas outras mesorregiões – Sertão e Agreste – absorvem apenas 5% e 10%, respectivamente, 

do pessoal ocupado formalmente. 
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Dentre as microrregiões alagoanas, as maiores responsáveis pelo emprego formal 

são as microrregiões de Maceió, São Miguel dos Campos (próximo a Marechal Deodoro) e 

Arapiraca (próximo a Palmeira dos Índios). Juntas respondem por 76,6% do pessoal ocupado. 

Essa informação sinaliza para uma análise sobre a localização das três unidades do IF-AL: 

Maceió, Marechal Deodoro e Palmeira dos Índios. Ou seja, as unidades estão localizadas nas 

principais regiões do estado, onde se concentra a maior parte da oferta de postos de trabalho. 

A Educação Profissional em Alagoas constitui um elemento fundamental rumo ao 

desenvolvimento sustentável do Estado, e pode atuar como meio de inclusão social de 

milhares de indivíduos, excluídos ou não do mercado formal de trabalho, e do 

desenvolvimento econômico de Alagoas, uma vez que empresas locais, passando a dispor de 

mão-de-obra qualificada e treinada, podem executar melhor seus processos de produção, 

privilegiando a mão-de-obra local; e novas empresas poderão se instalar, gerando mais 

empregos com melhores remunerações. Essa conclusão sinaliza para a importância de 

investimento no ensino profissional do estado, no caso, investimento na infra-estrutura do IF-

AL, visando à ampliação de vagas e o alcance de outras microrregiões do estado. 

2.1.1. Contexto Socioeconômico e Cultural do Estado de Alagoas 

O Estado de Alagoas possui uma atividade econômica voltada para a 

agroindústria, o turismo, a pesca, o extrativismo mineral, dentre outras, com potencialidades 

econômicas em grande expansão. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio (PNAD 2003), a 

força de trabalho alagoana compreende, aproximadamente, 1.227.524 habitantes, que 

representa 54,3% do total da população do Estado com 10 anos ou mais de idade. Portanto, a 

população economicamente ativa está distribuída em torno de 36,7% nas áreas rurais e 63,3% 

nas áreas urbanas. 

A maior parte da população ocupada encontra-se assim distribuída: no setor 

agropecuário 41,2%, no de serviços 21,9% e, no de comércio, 16 %. A indústria de 

transformação, de construção civil, dentre outras, ocupam 10,1% e a administração pública 

6,9 % da população ocupada. 

Dentre seus principais recursos culturais, destacam-se o artesanato, o folclore, a 

culinária e centros históricos. 
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Segundo o Plano Estadual de Educação – PEE/AL 1998/2007 – da Secretaria de 

Estado da Educação, cerca de 36% (1.025.995 habitantes) da população encontram-se na faixa 

etária escolar. Infelizmente, desse total, 47,8% encontram-se excluídos da escola.  

2.1.2. Principais Setores Econômicos: 

Conforme dados do IBGE (1998), o Estado de Alagoas é beneficiado com a 

exploração de gás natural, petróleo, salgema, argilas refratárias, granitos e gnaisses. As 

reservas de combustíveis fósseis são estimadas em mais de 16 bilhões de metros cúbicos de 

gás natural e 56 milhões de metros cúbicos de petróleo, que são largamente explorados. O 

salgema, principal matéria-prima para a Indústria Química, tem uma reserva estimada em 03 

bilhões de toneladas e é explorado em grande escala para a produção de cloro e soda cáustica. 

O calcário, outro elemento de potencialidade econômica, é utilizado para a 

produção de cal e corretivos; a argila, para refratários; os granitos e gnaisses, para a produção 

de pedra rachão, paralelepípedos e brita. São também aproveitadas grandes jazidas de calcário 

sedimentar para a fabricação de cimento. 

Alagoas possui 07 (sete) Distritos Industriais: Maceió, Murici, Penedo, Viçosa, 

Coruripe, Arapiraca e Marechal Deodoro, sendo este último, o mais importante. 

No comércio, o setor varejista tem uma importância maior que os demais, pelo 

número de unidades locais e de pessoas ocupadas. Em serviços, destacam-se os setores: 

imobiliário, saúde, serviço social e educação.  

Indústria 

O setor industrial, também denominado pelo IBGE como Indústria de 

Transformação, possui 1.027 unidades de produção. Destacam-se os setores de produtos 

alimentícios, de bebidas e o sucroalcooleiro. Este último continua sendo o principal 

empregador deste segmento.  

Em virtude da prevalência da monocultura da cana-de-açúcar, Alagoas é um dos 

estados mais pobres da Federação, o que impõe à sua população nefastas conseqüências, 

traduzidas na ausência/carência de indústrias, de um setor de serviços pulsante, assim como 

na figura do Estado, enquanto Poder Público constituir-se no maior empregador de mão de 

obra, o que por si, já representa um forte indício de atraso econômico e de desenvolvimento.  
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Os dados obtidos em pesquisas do IBGE indicam a situação de pobreza e até de 

miséria em que Alagoas está mergulhada, não obstante a existência de seus recursos naturais 

que poderiam apontar em direção à superação desse quadro, se houvesse uma articulação de 

políticas públicas voltadas essencialmente para essa finalidade. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas insere-se nesse 

contexto, como uma ferramenta que se pretende eficaz na promoção de esforços para 

implementar uma política educacional que tenha como prioridades a 

construção/produção/socialização de conhecimento, que seja capaz de estabelecer uma 

interface com a realidade, tendo como um dos indicadores o mercado de trabalho, sem 

entretanto, deste tornar-se refém ou mesmo guardião dos seus interesses.  

A educação praticada no IF-AL na perspectiva do que apontam os princípios que 

fundamentam a educação nacional consagrados na Constituição da República e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve ter caráter plural e visar precipuamente, a 

formação de um cidadão inteiro, capaz de reconhecer-se sujeito de direitos e deveres, capaz 

de identificar-se como sujeito produtor de idéias e de conhecimento nos mais diversos campos 

do saber, da cultura e das artes e, jamais, sob nenhuma hipótese, tornar-se mera peça na 

complexa engrenagem do processo produtivo.  

Essa educação há de ter, em sua “feitura”, natureza que albergue a elaboração 

teórica que sirva de lastro àquilo que se apresentar durante a vida, seja em seu caráter mais 

prático característico do processo produtivo, seja em seu caráter subjetivo mais próprio do 

conhecimento teórico. 

É na dialética da educação compreendida na perspectiva da formação do cidadão, 

tornando-o produtor de conhecimentos – seja em nível teórico ou prático – que o IF-AL 

constitui-se ou pode constituir-se instrumento concreto de superação dos índices que inserem 

Alagoas como um dos estados mais pobres do país, com um dos mais baixos Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

Recentemente novo referencial de desenvolvimento humano surge como base das 

pesquisas nacionais de desenvolvimento o IDSE (índice de desenvolvimento sócio-

econômico), colocando o estado em 25º lugar, estando em situação melhor apenas em relação 

aos estados de Maranhão e Piauí. 
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A dormência desenvolvimentista em que Alagoas se encontra desde tempos idos, 

não será superada sem uma ação educativa eficiente que considere, em primeiro lugar, a 

dimensão humana como elemento valioso na verdadeira construção desse processo, que não 

tem um fim demarcado, apenas ponto de partida. 

2.1.3. Características Geográfico-Políticas do Estado de Alagoas1 

Alagoas encontra-se na região nordeste do Brasil, limitada pelos estados de 

Pernambuco (N e NO), Bahia (SO) e Sergipe (S) além do oceano atlântico (L). 

Possui 3 mesorregiões (Agreste Alagoano • Leste Alagoano • Sertão Alagoano), 13 

microrregiões(Alagoana do Sertão do São Francisco • Arapiraca • Batalha • Litoral Norte 

Alagoano • Maceió • Mata Alagoana • Palmeira dos Índios • Penedo • Santana do Ipanema • São 

Miguel dos Campos • Serrana dos Quilombos • Serrana do Sertão Alagoano • Sertão Alagoano • 

Traipu) e 102 municípios. Sua capital é Maceió sendo seu povo atendendo pelo gentílico de 

Alagoano ou alagoense (mais raro). Seu lema é: Paz e Prosperidade. 

 
Figura 1: bandeira e brasão de Alagoas 

 
Figura 2: posição geográfica de Alagoas 

Alagoas conta com uma área total de 27.767,661 km2, pouco maior que o Haíti e 

26º Estado em área, sendo maior apenas que Sergipe. Tem uma população estimada em 

                                                

1  Texto extraído deWikipédia. Enciclopédia eletrônica. 
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3.127.557 hab. Com 109,37 hab./km2. Seus indicadores são os piores possíveis: o IDH, já 

anteriormente referenciado, é de 0,677; a expectativa de vida é da ordem de 66,0 anos; a 

mortalidade infantil é de 51,9 mortes por mil nascimentos (66 óbitos antes de completar um 

ano de idade) e o analfabetismo é de 26,4%. Todos esses indicadores colocam Alagoas em 

último lugar. O índice de mortalidade do Estado é de 6,2 por mil habitantes. 

O seu produto interno bruto (2006) era de R$15.753.000.000, posicionado em 

vigésimo lugar. Já o PIB per capita era de R$ 5.164, o vigésimo quinto. É formado por 102 

municípios e suas cidades mais populosas são Maceió, Arapiraca – ambas com mais de 200 

mil habitantes –, Palmeira dos Índios, Rio Largo, Penedo, União dos Palmares – todas com 

mais de 50.000 habitantes –, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, 

Coruripe e Campo Alegre. 

As pessoas na faixa etária de 0 a 14 anos representam 40,3% do total da 

população; os habitantes na faixa etária de 15 a 59 anos respondem por 53,3% do total e 

aqueles de 60 anos ou mais representam apenas 6,4% da população. Um total de 58,3% da 

população vive nas zonas urbanas, enquanto 41,7% encontram-se na zona rural. A população 

de mulheres corresponde a 51,2% do total de habitantes e os homens somam 48,8%. 

2.1.4. Geografia 

O relevo é modesto. Os Tabuleiros Costeiros são uma superfície de agradação 

composta basicamente por terrenos plio-pleistocênicos, também conhecidos como baixo 

planalto sedimentar costeiro. Apresenta relevo tipicamente plano com suaves ondulações e 

altitudes em geral inferiores a 100 metros, em geral abaixo dos 300 metros. Planície litorânea, 

planalto a norte e depressão no centro. O Ponto mais elevado é a Serra Santa Cruz com 844 

metros. Os rios principais são Mundaú e Paraíba do Meio. O encontro do rio São Francisco 

com o Oceano Atlântico é uma atração turística em Alagoas, mais especificamente no 

município de Penedo. Na costa, há alguns remanescentes de floresta tropical, e também 

mangues litorâneos e coqueirais ao longo de todo o litoral; mata atlântica na zona da mata. No 

interior semi-árido do estado é o domínio da caatinga. Seu Clima é o tropical úmido na costa, 

com sol no verão e temporais no inverno. Clima semi-árido no oeste do estado.2 

2.1.5. Crescimento Populacional 

                                                

2  Os dados apresentados, referentes à história e geografia do estado foram obtidos no já mencionado sítio 
e junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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Gráfico 1: crescimento populacional de Alagoas 

2.2. Contexto econômico-produtivo 

O Instituto Federal de Alagoas é a única Instituição integrante da Rede Federal de 

Educação Científica, Técnica e Tecnológica do Estado sendo, destarte, a única responsável 

pela oferta dessas modalidades de educação na região. 

Para melhor se compreender sua Inserção Regional convém tratar nosso estado, 

além dos aspectos já abordados, nas suas dimensões produtivas quais sejam: o setor primário, 

o secundário e o terciário. 

2.2.1. Setor Primário 

Com forte inclinação à agropecuária, Alagoas apresentou os seguintes resultados 

no ano de 2006 e 2007, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 

Censo Agropecuário 2006 - Resultados Preliminares 

Em 2006 Alagoas contava com a seguinte distribuição de sua área territorial: 
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Atividade Nº de Estabelecimentos Área (hectares) 

Lavouras permanentes 22.299 144.234 

Lavouras temporárias 92.341 836.138 

Pastagens naturais  55.034 873.822 

Matas e florestas  12.500 223.476 

A atividade pecuária estava assim distribuída: 

Atividade com: Nº de Estabelecimentos 2006 2007 

Bovinos 44.642 913.875 Cabeças 1.112.125 Cabeças 

Bubalinos 27 1.451 Cabeças 1.747 Cabeças 

Caprinos 3.240 33.744 Cabeças 67.549 Cabeças 

Ovinos 11.793 132.431 Cabeças 201.273 Cabeças 

Suínos 15.800 93.716 Cabeças 144.652 Cabeças 

Aves 50.269 4.470.452 Cabeças  

Produção de Leite de vaca 18.320 194.239 242.740 mil litros 

Leite de Bufala 5 31 - 

Leite de Cabra 478 374 - 

Produção de lã 14   

Ovos de galinha 27.923 7.846 28.955 mil dúzias 

Produção de mel de abelha - - 169.509 Kg 

Ovos de Codorna   1.044 mil dúzias 

Eqüinos    56.862 Cabeças 

2.2.2. Produção Agrícola 2007. 

Produto 
Quantidade 

Produzida (ton-mil 
frutos) 

Valor da 
Produção (mil 

reais) 

Área 
Plantada 
(hectare) 

Área 
Colhida 
(hectare) 

Rendimento 
Médio (Kg-
fruto/Hc) 

Abacaxi 11.625 mil  4.915 597 597 19.472  
Algodão herbáceo 
(em caroço) 

2.165  2.116 8.623 8.203 263  

Amendoim (em 
casca) 

57 38 41 40 1.425  

Arroz (em casca) 11.885  3.950 3.195 2.905 4.091  
Banana 43.658 11.186 4.003 4.003 10.906 
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Batata-doce 18.784  5.543 2.057 2.057 9.131 
Café (beneficiado) 2 1 5 5 400 
Cana-de-açúcar 24.993.144  977.143 410.835 410.821 60.837 
Castanha de caju 447 370 1.165 1.165 383 
Cebola 140  56 8 8 17.500 
Côco-da-baía 47.704 19.353 12.683 12.683 3.761 
Fava (em grão) 277 251 580 580 477 
Feijão (em grão) 35.446 31.744 89.123 86.558 409 
Fumo (em folha) 13.022 12.387 13.024 12.824 1.015 
Goiaba 216 63 30 30 7.200 
Laranja 33.151 7.814 3.905 3.905 8.495 
Limão 95 24 15 15 6.333 
Mamão 5.942 1.752 152 152 39.092 
Mamona (baga) 125 138 435 233 536 
Mandioca 222.530 26.012 16.794 16.794 13.250 
Manga 8.109 1.370 1.014 984 8.240 
Maracujá 4.944 2.053 544 543 9.104 
Melancia 1.122 201 65 65 17.261 
Melão 495 446 22 22 22.500 
Milho (em grão) 34.111 12.718 73.256 68.756 496 
Pimenta-do-reino 340 1.594 113 113 3.008 
Soja (em grão) 120 84 50 50 2.400 
Tomate 2.100 336 35 35 60.000 
Urucum (semente) 36 89 31 31 1.161 
Totais 25.491.792 1.123.747 642.400 634.177  

 

2.2.3. Setores secundário e terciário 
 

Tabela 1: Distribuição do número de empresas e pessoal ocupado dos setores secundário e terciário 

Ramo Número de estabelecimentos Pessoas 

Comércio 14.198 64.484 
Serviços 4.645 46.937 
Indústria da Construção 249 8.974 
Indústria em geral 701 96.170 

 
Tabela 2: Estrutura Empresarial em 2006 dos três setores produtivos 

Atividade Número de 
unidades locais 

(unidades) 

Pessoal 
ocupado total 

(pessoas) 

Pessoal ocupado 
assalariado 
(pessoas) 

Salários 
(mil reais) 

Agricultura, pecuária, silvicultura e 
exploração florestal 

258  6.167 5.776  28.370  

Pesca 21  308  290  1.365 
Indústrias extrativas 46  719  681  9.783  
Indústrias de transformação 2.522  100.742 97.720 660.289 
Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 

106  2.583  2.547  87.206  
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Construção 988 12.658 11.126 103.639  
Comércio, reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e 
domésticos 

24.377  77.184  51.987  339.681  

Alojamento e alimentação 2.239  12.265  9.723  53.694  
Transporte, armazenagem e 
comunicações 

1.491  12.070  10.500  111.712  

Intermediação financeira, seguros, 
previdência complementar e serviços 
relacionados 

715  4.261  3.687  120.620  

Atividades imobiliárias, aluguéis e 
serviços prestados às empresas 

3.555  23.946  18.708  159.139  

Administração pública, defesa e 
seguridade social 

286  131.708  131.707  1.716.856  

Educação 1.306  17.599  16.228  316.424  
Saúde e serviços sociais 719  10.740  9.437  85.955  
Outros serviços coletivos, sociais e 
pessoais 

4.238  15.219  12.455  95.997  

2.2.4. Dados Educacionais 

PNAD 2006 - Suplemento: Características complementares de educação  

Pessoas de 0 a 17 anos de idade que freqüentavam escola ou creche  835 Mil pessoas 
Percentual de pessoas de 0 a 17 anos de idade que freqüentavam escola ou creche  72,34 % 
Pessoas de 0 a 17 anos de idade que não freqüentavam escola ou creche  319 Mil pessoas 
Percentual de pessoas de 0 a 17 anos de idade que não freqüentavam escola ou creche  27,66 % 

 
Tabela 3: Distribuição de pessoas de 0 a 17 anos de idade que (em mil pessoas) 

freqüentavam escola ou creche por grupos de idade - 0 a 3 anos 22 
freqüentavam escola ou creche por grupos de idade - 4 a 17 anos 813 
freqüentavam escola ou creche por grupos de idade - 4 a 6 anos 127 
freqüentavam escola ou creche por grupos de idade - 7 a 14 anos 543 
freqüentavam escola ou creche por grupos de idade - 15 a 17 anos  143 

 
Tabela 4:Pessoas de 0 a 17 anos de idade que freqüentavam escola ou creche por nível de ensino 

Creche (Homens)  11 
Creche (Mulheres)  11 
Pré-escolar (Homens)  57 
Pré-escolar (Mulheres)  55 
Fundamental (Homens)  333 
Fundamental (Mulheres)  314 
Médio (Homens)  22 
Médio (Mulheres)  31 

 
Tabela 5: Distribuição de pessoas de 0 a 17 anos de idade que freqüentavam escola ou creche por rede de 

ensino (em mil pessoas) 

Creche - Rede Pública  5 
Creche - Rede Particular  18 
Pré-escolar - Rede Pública  76 
Pré-escolar - Rede Particular  36 
Fundamental - Rede Pública  582 
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Fundamental - Rede Particular  65 
Médio - Rede Pública  40 
Médio - Rede Particular  13 

 
Tabela 6:Distribuição de pessoas de 0 a 17 anos de idade que freqüentavam escola ou creche por tempo de 

permanência diária (em mil pessoas) 

Creche - Até 4 horas  21 
Creche - Mais de 4 horas  2 
Pré-escolar - Até 4 horas  98 
Pré-escolar - Mais de 4 horas  13 
Fundamental - Até 4 horas  486 
Fundamental - Mais de 4 horas  161 
Médio - Até 4 horas  33 
Médio - Mais de 4 horas  20 

 
Tabela 7: matrículas, docentes e escolas nos três níveis de ensino em Alagoas 

Dado 
Instituição 

pública estadual 
Instituição 

pública federal 
Instituição 

pública municipal 
Instituição 

privada 
Total 

Matrícula - Ensino 
fundamental – (2007) 

134.021 0 488.121 45.567 667.709 

Matrícula - Ensino médio 
– (2007) 

104.589 2.138 7.769 15.957 130.453 

Matrícula - Ensino pré-
escolar – (2007) 

1.051 0 67.025 12.592 80.668 

Docentes - Ensino 
fundamental – (2007) 

5.175 0 16.783 2.538 24.496 

Docentes - Ensino médio 
– (2007) 

3.284 212 263 1.229 4.988 

Docentes - Ensino pré-
escolar – (2007) 

58 0 3.238 828 4.124 

Escolas - Ensino 
fundamental – (2007) 

325 0 2.439 229 2.993 

Escolas - Ensino médio – 
(2007) 

169 4 17 96 286 

Escolas - Ensino pré-
escolar – (2007) 

32 0 1.606 239 1.877 

Matrícula - Ensino 
superior – (2005) 

3.955 12.565 0 24.884 41.404 

Docentes - Ensino 
superior – (2005) 

398 1.101 0 1.781 3.280 

Escolas - Ensino superior 
– (2005) 

5 2 0 18 25 

2.3. Princípios Filosóficos e Técnico-Metodológicos Gerais que Norteiam as Práticas 
Acadêmicas 

O contexto de globalização que caracteriza o mundo contemporâneo evidencia um 

momento bastante crítico na história da humanidade: a produção do binômio: riqueza e 

pobreza, como extremos paradoxais que parecem conduzir o homem ao abismo. 
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Se por um lado esse cenário parece assustador, por outro não se podem negar os 

progressos científicos e tecnológico alcançados, conseqüentes da lógica capitalista. Nesse 

momento histórico, o que se questiona é a inequação entre a grande produção de riquezas e 

uma vertiginosa acentuação da pobreza daí conseqüentes, distanciando cada vez mais a 

perspectiva da tão almejada eqüidade social, que vislumbre a possibilidade da emancipação 

humana. 

2.3.1. O papel da Educação frente à atual conjuntura tecnológica e globalizada. 

Os conflitos e as contradições geradas pelo quadro sócio-histórico-econômico, 

que parece expressar uma visão apocalíptica da sociedade, numa perspectiva dialética, são 

fatores que apontam para a possibilidade de um salto qualitativo na transformação da 

realidade. 

Nesse contexto, superar o atual estágio de desigualdades sociais é o desafio que se 

impõe em todos os âmbitos das práticas sociais, para as quais se deve ter como objetivo a 

promoção do desenvolvimento, de forma a resgatar a capacidade dos sujeitos de projetarem 

um outro horizonte, como espaço de convivência social que supere as atuais condições sub-

humanas de existência. 

Dentre os diversos campos de constituição das políticas sociais, a Educação é 

chamada, também, a responder a esses desafios. A função precípua da Educação, no contexto 

do século XXI, é, sobretudo, aliada às demais práticas sociais, resgatar o conceito formativo 

presente em todos os domínios da atividade humana, propiciando o alargamento dos 

horizontes dos indivíduos, ultrapassando as dimensões do mundo do trabalho, preparando-os 

para a totalidade da vida, requisitos sem os quais a perspectiva de inserção social fica 

comprometida. 

 
Mais do que nunca, ela (educação) deve possibilitar os indivíduos à 
participação na sociedade científica e tecnológica, não como objetos, mas 
como sujeitos, resgatando assim a dimensão política: a construção da 
identidade social e a integração plena da cidadania. (DELUIZ;1999; p.16). 
 

Nesse sentido, é papel da Educação, fundamentada numa perspectiva humanista, 

formar cidadãos trabalhadores e conhecedores de seus direitos e obrigações que, a partir da 

apreensão do conhecimento, da instrumentalização e da compreensão crítica desta sociedade, 

sejam capazes de empreender uma inserção participativa, em condições de atuar 



Plano de Desenvolvimento Institucional (2009 – 2013) 
 

 

 

 

32

qualitativamente no processo de desenvolvimento sócioeconômico e de transformação da 

realidade.  

Como caminho metodológico para o cumprimento de tamanhos desafios, o papel 

da Educação deve ser o de apontar para a superação da dicotomia entre o academicismo 

superficial e a profissionalização estreita, que sempre pautaram a formulação de políticas 

educacionais para o nosso país. 

A integração entre formação geral e profissional, segundo Deluiz (1999), “faz 

avançar a luta pela apropriação da ciência pelos trabalhadores, ampliando as possibilidades de 

convergência entre a concepção (trabalho intelectual) e a execução (trabalho manual), e 

permitindo a discussão das relações sociais que estão na base da ruptura entre essas duas 

esferas”. (op. cit. p.16). 

Nessa perspectiva, a formação integral permite ao trabalhador o enfrentamento 

das diferentes alternativas de tecnologias e diferenciadas possibilidades de trabalho, em um 

contexto de rotatividade de empregos e ameaça de desemprego, bem como alarga os 

horizontes dos indivíduos sobre o mundo do trabalho, e prepara-os para a totalidade da vida 

social. 

Portanto, a Educação, tendo a escola como lócus de sua operacionalização, não 

pode se eximir do seu papel de mediadora e deverá buscar, no âmbito de suas atribuições, a 

articulação da teoria com a prática, a relação entre o saber científico e o tácito, bem como a 

articulação entre parte e totalidade. Assim, vislumbra-se a superação da dualidade que opõe 

formação propedêutica e formação profissional, fortemente arraigada no contexto escolar e 

estabelecida por meio da disciplinaridade de saberes gerais e específicos. (KUENZER; 1997). 

2.3.2. Finalidades da educação tecnológica: princípios fundamentais do Plano Nacional 
de Educação. 

Em um contexto de grandes transformações, notadamente no âmbito tecnológico, 

a educação profissional não pode se restringir a uma compreensão linear que apenas treina o 

cidadão para a empregabilidade, e nem a uma visão reducionista, que objetiva simplesmente 

preparar o trabalhador para executar tarefas instrumentais (BRASIL; 2004). Essa constatação 

admitida pelo MEC/SETEC ainda enseja, em função das demandas da atual conjuntura social, 

política, econômica, cultural e tecnológica, “[...] um novo princípio educativo que busque, 

progressivamente, afastar-se da separação entre as funções intelectuais e as técnicas, com 
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vistas a estruturar uma formação que unifique ciência, tecnologia e trabalho, bem como 

atividades intelectuais e instrumentais.” (BRASIL; 2004; p.11). 

Enquanto instituição vinculada à esfera federal, o IF-AL – comungando do 

entendimento de que a educação profissional e tecnológica tem importância estratégica no 

desenvolvimento social do país – reitera, no seu Projeto Político Pedagógico (PPP), os 

seguintes princípios gerais da educação tecnológica postas no Plano Nacional de Educação, 

como referenciais propulsores na implementação desta política pública no Estado de Alagoas, 

os quais se traduzem em compromissos com: 

2.3.3. A redução das desigualdades sociais: 

Para a redução das desigualdades sociais, é preciso comprometer-se com um 

projeto de desenvolvimento justo, igualitário e sustentável. Para tanto, a educação profissional 

e tecnológica tem que ter, necessariamente, a intencionalidade estratégica de fomentar o 

desenvolvimento social, avançando, de mero fragmento de treinamento em benefício 

exclusivo do mercado, para admitir sua função de mediador das relações sociais; ou seja, 

atuar como agente de transformação para construir o desenvolvimento do Brasil. 

2.3.4. O desenvolvimento socioeconômico: 

À educação tecnológica cabe, também, atuar no processo de transformação da 

sociedade. A característica fundamental da educação profissional e tecnológica, assim como 

os demais níveis e/ou modalidades de ensino, constituintes da estrutura do sistema 

educacional brasileiro, é a de registrar, sistematizar e utilizar o conceito de tecnologia, 

histórica e socialmente construído, para dele fazer elemento de ensino, pesquisa e extensão, 

numa dimensão que ultrapasse concretamente os limites das aplicações técnicas, fazendo-se 

instrumento de inovação e transformação das atividades econômicas em benefício da 

sociedade. Conciliar o aproveitamento dessa capacidade técnica, apontando para um 

desenvolvimento alternativo ao modelo vigente, com a ampliação dos espaços de inclusão e 

participação popular, se constitui elemento fundamental para o desenvolvimento 

socioeconômico a ser assumido pela educação tecnológica. 

2.3.5. A vinculação à educação básica: 

Assegurar a vinculação da educação tecnológica à educação básica é romper com 

a visão histórica de que a educação profissional é substituta da educação básica. O resgate da 

educação profissional e tecnológica como atividade digna e construtiva passa pela sua 
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articulação com outros níveis de desenvolvimento econômico e cultural do país e com a 

universalização da educação básica, de características humanistas e científico-tecnológicas. 

Portanto, para o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, torna-se imprescindível a articulação entre 

educação básica e profissional, libertando-se da perspectiva histórica, imposta pelo mercado e 

pelos segmentos produtivos, com vistas à formação do homem omnilateral. 

2.3.6. A escola pública de qualidade: 

A garantia de padrão de qualidade para a educação tecnológica redunda na 

democratização da gestão, na valorização dos profissionais da educação, na adequação das 

instalações e nos laboratórios bem equipados. Isto significa um novo padrão de gestão, que 

tenha como eixo uma educação pública de qualidade, socialmente discutida e construída em 

processos participativos e democráticos, incorporando experiências que permitam acumular 

conhecimentos e técnicas, bem como dêem acesso às inovações tecnológicas e ao mundo do 

trabalho. 

Vale ressaltar que essa intencionalidade assim exposta aponta para um novo 

modelo de nação fundamentada em três eixos: inclusão social, desenvolvimento sustentável e 

redução das vulnerabilidades sociais, econômicas, culturais, científicas e tecnológicas, indo ao 

encontro do que propugna a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Título I, 

ao tratar da abrangência da educação, indicando a sua evidência nos mais variados espaços de 

convivência e produção da existência humana, destacando, em seu artigo 2º, o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho, como finalidades da educação em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Assim, espera-se que a educação tecnológica seja capaz de: 

 

[...] garantir uma profissionalização sustentável como necessidade de um 
projeto de nação de que o país necessita. Esta noção – de profissionalização 
sustentável – engloba um duplo imperativo: a atualização e o 
acompanhamento da rápida transformação tecnológica em que estamos 
inseridos e a garantia dos direitos sociais do trabalhador. (BRASIL; 2004; 
p.13). 

 

Nesse sentido, além de reafirmar a educação profissional e tecnológica como 

direito e bem público, essencial para a promoção do desenvolvimento humano, econômico e 
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social, compromete-se com a redução das desigualdades sociais e regionais; vincula-se ao 

projeto de nação soberana e desenvolvimento sustentável, incorporando a educação básica 

como requisito mínimo e direito de todos os trabalhadores, mediados por uma escola pública 

com qualidade social e tecnológica. Em outros termos, da educação profissional e tecnológica 

espera-se o cumprimento de sua função mediadora que, como mostra Gramsci (apud 

KUENZER, 1997), busca a justa adequação entre a capacidade de trabalhar, tecnicamente e 

intelectualmente, por meio de uma educação básica sólida, sobre a qual construir-se-á uma 

formação profissional e humanista adequada, de modo que permita a homens e mulheres, 

cidadãos e cidadãs, trabalhadores e trabalhadoras, participarem ativamente do processo de 

construção social.  

Em síntese, enquanto princípios filosóficos e técnicos-metodólogicos gerais que 

norteiam as práticas acadêmicas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Alagoas procura pautar suas ações compreendendo: o trabalho como princípio educativo, a 

educação como estratégia de inclusão social, a gestão democrática e participativa e a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

2.3.7. Princípios gerais orientadores do ensino, pesquisa e extensão 

A perspectiva de ruptura com o paradigma da mera transmissão de “saber”, que 

vem se delineando no processo de construção do PPI do IF-AL, encaminha-nos para a 

assunção de uma prática escolar baseada numa pedagogia crítica, cujo objetivo precípuo é 

assegurar o cumprimento de sua missão institucional aqui já apontada: a formação histórico-

crítica do indivíduo, instrumentalizando-o para compreender as relações sociais em que vive, 

inserindo-se nelas, consciente de sua importância no processo de transformação. 

Nesse sentido, diante da perspectiva de implementação de um projeto educacional 

que tenha como fim a formação ampla e multilateral do indivíduo, urge que se entenda o 

trabalho como princípio educativo e, como pontua Kuenzer (1997), “tome o trabalho como 

expressão do estágio de desenvolvimento das relações sociais contemporâneas em que a 

ciência se faz operativa e a técnica se faz complexa, reunificando cultura e produção.” 

Portanto, faz-se necessário a instituição de princípios gerais que norteiem a 

condução do ensino, da pesquisa e da extensão como tripé que articula a reunificação entre 

cultura e produção. Assim, decorrente do trabalho como princípio geral da ação educativa, 

destacam-se como pressupostos orientadores da proposição pedagógica que se delineia: 
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• A gestão democrática entendida como síntese superadora do dogmatismo, do 
espontaneísmo e do unilateralismo; 

• A unificação entre escola da cultura e escola do trabalho, superando a dualidade 
estrutural antidemocrática, própria da lógica excludente; 

• A adoção de conteúdo politécnico numa perspectiva histórica; 

• A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

• A opção pelo método teórico/prático, tomando o trabalho como forma de ação 
transformadora da natureza e de constituição da vida social. 

Para a consecução de proposição nesse nível é requerida uma concepção de 

currículo, cuja essencialidade seja a compreensão pelo aluno do que se passa no mundo e das 

formas de agir e atuar nele. Assim, a organização curricular necessária ao IF-AL deve se 

constituir nas ferramentas/instrumentos indispensáveis ao processo de desvelamento da 

realidade. 

Por intermédio do currículo do ensino, é possível que se abram as janelas pelas 

quais se visualiza um mundo mais amplo, se enxerga nele para compreendê-lo melhor. Esses 

instrumentos são os conhecimentos, ponto de partida nesse processo de desvelamento do 

mundo. O currículo é como que o fornecedor de uma chave, de um código, de uma linguagem 

para ler o real, “é um processo em que se veicula toda uma concepção de pessoa, de 

sociedade, de conhecimento, de cultura e poder, bem como de possibilidade ou destinação das 

classes sociais, às quais os indivíduos pertencem” (OTTI; 1987; p.16-19). 

Para tanto, se faz necessário ao IF-AL lançar mão, sabiamente, da autonomia 

didática e da flexibilidade estrutural e pedagógica conquistadas pela LDBEN/96, de forma a 

pautar sua organização curricular, contemplando a captação da “espinha dorsal” de cada área 

de conhecimento e/ou de atuação profissional; a compreensão dos processos de 

assimilação/apropriação do conhecimento, e o domínio dos processos pelos quais se exerce a 

ação mediadora entre conhecimento e sua assimilação/apropriação. Esse caminho aponta para 

a configuração de currículos que superem a noção de “conjunto de disciplinas isoladas”, 

abrindo a possibilidade da convivência de experiências de ensino-aprendizagem que 

expressem, de fato, a tarefa de consecução da função social dessa instituição de educação, que 

é a de colaborar na construção, pela práxis, de patamares de convivência social que 

vislumbrem a emancipação humana. 
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Do elenco de feições curriculares disponíveis na produção literária da educação, 

de onde se destacam: a seriação anual, a modularização, os projetos didáticos, o regime de 

créditos/periodização semestral, de onde emergirão as alternativas que melhor contemplem os 

seguintes princípios e critérios que devem se constituir em resolução para elaboração dos 

currículos plenos dos cursos do IF-AL: 

2.3.8. Perfil profissional requerido pela sociedade na área de conhecimentos: 

• Estabelecimento do núcleo epistemológico do curso, cujos componentes 
curriculares deverão ser privilegiados na proposta pedagógica; 

• Indicação de espaços para atividades complementares, para 
aprofundamento de conhecimentos adquiridos, como meio de fomento do debate, da 
dúvida, da crítica e, portanto, de construção da vida acadêmica e ampliação dos 
horizontes culturais e profissionais dos alunos. 

Nesse sentido, e na perspectiva de superação da simples visão tarefeira de compor 

e/ou modificar uma grade curricular ou de “ajuntamento de disciplinas isoladas”, é que as 

alternativas de proposições curriculares encontradas e/ou definidas por esta Instituição devem 

deixar claro o modo como pretende articular o ensino, a pesquisa e a extensão, numa 

dimensão indissociável, na qual alunos e professores possam ser engajados num processo de 

composição de diagnóstico de sua região de influência, do qual derivariam projetos de 

pesquisa, envolvendo descobertas e recriações, além de programas de intervenção/inserção na 

comunidade/sociedade. Tudo isso como meio de articulação e superação da dualidade 

propedêutico/profissional, própria da lógica excludente. 

Essa estratégia metodológica, aqui abraçada, que ratifica, como tarefa da educação 

tecnológica a construção, pela práxis, de uma nova relação entre ensino, pesquisa e extensão, 

requer que o processo de ensino-aprendizagem do IF-AL se desenvolva permeado numa 

concepção emancipatória de avaliação, da qual possa ser revelado, nos sujeitos sociais, como 

efeitos da ação educativa, o desenvolvimento de competências e habilidades num plano 

multidimensional, envolvendo facetas que vão do individual ao sócio-cultural, situacional e 

processual, que não se confunde com mero ‘desempenho’. 

Assim sendo, a avaliação necessária à prática escolar que almejamos concebe o 

processo educativo como processo de crescimento da visão de mundo, da compreensão da 

realidade, de abertura intelectual, de desenvolvimento da capacidade de interpretação e de 

produção do novo, de avaliação das condições de uma determinada realidade. Este processo já 
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não pode mais ser mensurado simplesmente numa balança ou com uma fita métrica 

(RODRIGUES; 1988; p.79). Há que se avaliar, verificando como o conhecimento está se 

incorporando nos sujeitos e como modifica a sua compreensão de mundo, bem como eleva a 

sua capacidade de participar da realidade onde está vivendo. Essa incorporação move a 

transformação individual e social do mundo, da política, da cultura, da ciência, da técnica, da 

ética e da estética. Essa avaliação não pode acontecer de forma individualizada, tampouco 

segmentada. Deve ser empreendida como uma tarefa coletiva, de todos, e não como uma 

obrigação formal, burocrática e isolada no processo pedagógico. 

Tal postura, naturalmente, se constitui reflexo da concepção político-

metodológica que se quer participativa e democrática, na qual a extensão implica o próprio 

ensino e pesquisa, desenvolvidos numa perspectiva de ação-reflexão-ação, em que a 

concepção de ensino se constrói na elaboração do conhecimento (pelos alunos), resultante do 

confronto com a realidade concreta, enquanto a pesquisa se constrói da sistematização dessa 

prática que resulta em novos conhecimentos significativos. Portanto, 

ensino/pesquisa/extensão constituem aspectos indissociáveis da ação educativa, que se 

traduzem em um conceito emergente de sala de aula, que não se limita ao espaço físico da 

dimensão tradicional, mas compreende todos os espaços dentro e fora da instituição em que se 

realiza o processo histórico-social, com suas múltiplas determinações, passando a expressar 

num conteúdo interdisciplinar/transdisciplinar, como exigência decorrente da própria prática. 

O desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão de forma indissociável, 

como princípio da ação educativa institucional do IF-AL, vai ao encontro da superação da 

dicotomia existente entre produção do saber e a sua socialização, bem como deixa clara a 

opção política de atendimento às demandas sociais da maioria da população, efetivando a 

transformação social e a formação da cidadania que se quer. 

2.4. Organização Didático-Pedagógica da Instituição 

2.4.1. Princípios da Organização Didática 

Construir uma organização didática para o IF-AL, coerente com uma visão 

omnilateral que requer a formação de cidadãos éticos e atuantes socialmente, tornou-se a 

grande preocupação desta instituição. Nesta perspectiva, pautará sua organização curricular, 

nos princípios “de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”, tendo por finalidade “o 
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pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. (Lei 9394/96, art. 2º). 

Nesse sentido, o IF-AL perseguirá sua missão com base no princípio de igualdade 

de condições para o acesso (tendo como premissa a inclusão social) e permanência com 

sucesso na escola – observando a liberdade do aluno em aprender e do professor em ensinar, 

tendo como um dos objetivos a divulgação da cultura, do pensamento, o pluralismo de idéias 

e de concepções pedagógicas, valorizando a experiência extra-escolar, vinculando a educação 

ao trabalho e às práticas sociais – sem desconsiderar os princípios da competência, da 

laborabilidade, da flexibilidade, da interdisciplinaridade e da contextualização, além de 

delinear os perfis de formação que respondam às exigências da contemporaneidade. 

2.4.2. Organização Curricular 

O IF-AL destacará, na sua estrutura curricular, o trabalho como princípio 

educativo, na perspectiva de responder aos pressupostos legais estabelecidos na Lei 

9.394/1996 e nas Diretrizes Curriculares postas para os diferentes níveis da educação 

brasileira, norteando tal proposição nas seguintes premissas: 

• Articulação entre conhecimento básico e conhecimento específico, a partir 
do processo de trabalho, concebido enquanto “lócus” de definição de conteúdos que 
devem compor o programa, contemplando os conteúdos científicos, tecnológicos, 
sócio-históricos e das linguagens; 

• Organização de um currículo de tal forma articulado e integrado, que possa 
atender aos princípios de uma educação continuada e à verticalização de uma carreira 
de formação profissional e tecnológica; 

• Mobilização dos conhecimentos para o exercício da ética e da cidadania, os 
quais se situam nos terrenos da economia, da política, da história, da filosofia e da 
ética, articulando esses saberes com os do mundo do trabalho e os das relações sociais; 

• Construção de alternativas de produção coletiva de conhecimento, 
adotando estratégias de ensino diversificadas, favorecendo a interação entre os sujeitos 
do processo de ensino; 

• Organização do desenho curricular em áreas de conhecimento e de atuação 
profissional; 

• Adoção de formato curricular (modularização, seriação) que melhor 
resguarde identidade com a modalidade de oferta indicada;  
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• Organização dos conteúdos de ensino em áreas de estudo de forma 
interdisciplinar, mediante projetos pedagógicos, temas geradores/eixos tecnológicos, 
possibilitando o diálogo entre as diferentes áreas do saber, ensejando o 
desenvolvimento de competências e habilidades; 

• Tratamento dos conteúdos de ensino de modo contextualizado 
(transdisciplinaridade e interdisciplinaridade), devendo expressar a pluralidade 
cultural existente na sociedade. 

2.4.3. Tempo Escolar 

Sabe-se que a escola cumpre funções importantes na construção/ constituição da 

humanização do homem mediante uma formação geral básica – capacidade de ler, escrever, 

formação científica, estética e ética e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e 

operativas. 

Sabe-se, também, que a escola é o espaço representativo da síntese entre a cultura 

experienciada (o que acontece no nosso cotidiano) e a cultura formal (domínio dos 

conhecimentos, das habilidades de pensamento). Dessa forma, deve-se ter o cuidado em 

planejar a utilização de seu tempo como um dos elementos basilares para a consecução de 

seus objetivos e funções, enquanto uma das instâncias responsáveis pela construção de uma 

sociedade eqüitativa. 

O tempo escolar sofre influências de diversos fatores que vão, desde as 

determinações externas até, obviamente, às diversas atividades incluídas no currículo. 

Estando sua organização pré-determinada legalmente, há que se ter o cuidado de delineá-la 

considerando também as exigências advindas da realidade, que nos permite pensar novas 

formas de estruturação desse tempo: sessões de aula, quadros de horários, organização de 

turnos, calendário escolar, reuniões pedagógicas, atividades de planejamento e 

replanejamento, períodos de avaliação, períodos de recuperação, espaço para suporte de 

aprendizagem, atividades sócio-culturais e esportivas, reuniões de pais e mestres, dentre 

outras. 

2.4.4. Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação apresenta-se como uma das questões mais controversas no processo 

de ensino aprendizagem, isto porque comumente avaliamos, considerando sempre a realidade 

como algo objetivo e estável. Nesse enfoque, a avaliação assume a finalidade de proporcionar 

uma visão retrospectiva e/ou pontual sobre a aprendizagem e o medir o que foi aprendido, 
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legitimando a função de: recapitulação (armazenamento) e seleção social (promoção do 

aluno). 

A proposta de avaliação da aprendizagem, no IF-AL, será realizada em função dos 

objetivos expressos nos planos de cursos, considerando os aspectos cognitivos, afetivos e 

psicossociais do educando, apresentando-se em três momentos avaliativos: diagnóstico, 

formativo e somativo, além de momentos coletivos de auto e heteroavaliação entre os sujeitos 

do processo de ensino e aprendizagem. 

A avaliação diagnóstica define estratégias para detectar os conhecimentos prévios 

dos alunos, em função do planejamento do professor, para que este possa estruturar e adequar 

as suas atividades, ao longo do curso, às necessidades de aprendizagem dos alunos. 

A avaliação formativa ajusta, constantemente, o processo de ensino e o de 

aprendizagem para adequar-se à evolução dos alunos, a fim de orientar as ações educativas, 

de acordo com o que será detectado na prática, mediante a observação contínua e permanente. 

A avaliação somativa reconhece, quantitativamente, se os alunos alcançaram os 

resultados esperados, por meio dos mais variados instrumentos de avaliação (provas, 

trabalhos, pesquisas, projetos, TCC, prática profissional etc.). 

Na auto-avaliação, o aluno analisa junto ao professor os êxitos e fracassos do 

processo ensino aprendizagem, observando o material didático, a metodologia e o seu próprio 

desempenho. 

Esse entendimento conflui na idéia da necessidade de se estabelecer estratégias na 

formação do desempenho do aluno, para o desenvolvimento de competências, habilidades, 

valores e atitudes, ao longo do processo de ensino e aprendizagem. 

Para isso, a adoção de parâmetros individuais e coletivos de desempenho dos 

alunos é necessária, como forma de relacionar aos aspectos cognitivos, os emocionais e 

sociais, conseqüentes da ação educativa. Assim, deverão ser criados espaços para a 

recuperação contínua da aprendizagem dos alunos em dificuldade de acompanhamento de 

estudos, por meio de várias técnicas e instrumentos avaliativos, de forma que estes avancem 

sempre junto aos demais, procurando evitar a reprovação e/ou exclusão. 

Em síntese, a avaliação de aprendizagem deve ser uma estratégia pedagógica 

substancialmente voltada para o direito de aprender. Aprender implica esforço reconstrutivo 
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político, que privilegia atividades de pesquisa e elaboração própria, habilidades de 

argumentação e autonomia, saber pensar, crítica e auto-criticamente, produção de textos e 

materiais inteligentes, com participação ativa envolvente. No dizer de Demo (2000:9), “a 

aprendizagem é marcada profundamente pela virtude de trabalhar os limites em nome dos 

desafios e os desafios dentro dos limites”, a aprendizagem é, no seu âmago, expressão política 

e ética. 

Enfim, o processo de avaliação de aprendizagem do IF-AL, coerente com o que 

propugna seu PPI, estabelecerá estratégias pedagógicas que assegurem uma prática avaliativa 

a serviço de uma ação democrática, por meio de instrumentos e técnicas que concretizem 

resultados em benefício do processo ensino-aprendizagem - prova escrita e oral; observação; 

auto-avaliação; trabalhos individuais e em grupo; portifólio; projetos e conselho de classe, 

sobrepondo-se este como espaço privilegiado de avaliação coletiva. O conselho é, por 

excelência, espaço dialético com enorme potencial pedagógico e guarda em si a possibilidade 

de articular os diversos segmentos da escola, objetivando avaliar o seu processo de 

ensino/aprendizagem. Para tanto, dar-se-á relevância as ações que se seguem: 

• Assegurar práticas avaliativas emancipatórias, como instrumentos de 
diagnóstico e acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, tendo como 
pressupostos o diálogo e a pesquisa; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade do processo educativo, 
possibilitando a tomada de decisões para o (re)dimensionamento e o aperfeiçoamento 
do mesmo; 

• Assegurar a consistência entre os processos de avaliação e a aprendizagem 
pretendida, através da utilização de formas e instrumentos diversificados, de acordo 
com a natureza dessa aprendizagem e dos contextos em que ocorrem; 

• Assegurar as formas de participação dos alunos como construtores de sua 
aprendizagem; 

• Assegurar o aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

• Assegurar estudos de recuperação paralela ao período letivo, em todos os 
cursos ofertados; 

• Diagnosticar as causas determinantes das dificuldades de aprendizagem, 
para possível redimensionamento das práticas educativas; 
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• Diagnosticar as deficiências da organização do processo de ensino, 
possibilitando reformulação para corrigi-lo; 

• Estabelecer um conjunto de procedimentos que permitam traduzir os 
resultados em termos quantitativos; 

• Adotar transparência no processo de avaliação, explicitando os critérios (o 
que, como e para que avaliar) numa perspectiva conjunta e interativa, para alunos e 
professores; 

• Garantir a primazia da avaliação formativa, valorizando os aspectos 
(cognitivo, psicomotor, afetivo) e as funções (reflexiva e crítica), como caráter 
dialógico e emancipatório; 

• Instituir o conselho de classe como fórum permanente de análise, discussão 
e decisão para o acompanhamento dos resultados do processo de ensino e 
aprendizagem; 

• Desenvolver um processo mútuo de avaliação docente/discente como 
mecanismo de viabilização da melhoria da qualidade do ensino e dos resultados de 
aprendizagem. 

2.5. Políticas de Ensino 

Traduzidas no seu Projeto Político Pedagógico, as políticas de ensino do IF-AL se 

constituem em um desafio, tanto teórico-conceitual, quanto metodológico. É possível que, no 

campo metodológico, à primeira vista, as dificuldades em articular as demandas institucionais 

a uma reflexão crítica da realidade reduza ou mesmo limite a capacidade propositiva deste 

Projeto, em que estão explicitadas diretrizes e metas que caminham ao encontro dos desejos e 

necessidades da comunidade, requerendo, assim, uma permanente escuta da realidade 

cotidiana em constante referência à história institucional. 

É justamente nesse conflito entre aquilo que pode conter o Projeto Político 

Pedagógico, em suas diretrizes e propostas, e as demandas nelas traduzidas que sustenta, em 

si, a contradição como base para a possibilidade de advir o novo como o contrário da 

cristalização de saberes, comportamentos cotidianos e práticas educativas. 

Então, o Projeto Político Pedagógico, embora se objetive num conjunto de 

inscritos sobre a vida e identidade (acreditamos, sempre dinâmicas!) da instituição, constitui-

se, para além de um suposto mero registro de proposições, no instrumento de sustentação do 
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diálogo permanente entre todos os atores que compõem e vivem no seu interior. Assim sendo, 

torna-se o veículo que congrega diferentes vozes de uma diversidade de sujeitos. 

Do encontro inicial com o coletivo, elaborou-se uma síntese – resumo de 

diferentes perspectivas situadas no momento histórico em que emerge. Sempre em momento 

simultâneo/posterior, é submetido ao exame coletivo e, neste instante, poderá resgatar e fazer 

lembrar ao gestor: os encontros coletivos, em diversos âmbitos em que o conflito de idéias 

favoreceu a emergência de diferentes perspectivas sobre o cotidiano compartilhado. 

Conflito, aqui, não é algo que se rejeita; mas uma das condições para ressignificar 

saberes, comportamentos e práticas. Conflito aparente, mas instante complexo em que 

diferentes significados podem ser negociados e gerar novos sentidos para projetos individuais 

e coletivos. 

Aqui, assume-se o compromisso com a formulação de uma prática de acesso e 

permanência na instituição educativa dos sujeitos em situação de exclusão; política que se 

traduz numa prática pedagógica, cujo foco é o atendimento às necessidades e características 

desta população. 

O IF-AL assume o compromisso de construir uma gestão que incorpore a 

participação ampla da comunidade em seu planejamento de ações, bem como em sua 

implementação e avaliação. 

Neste sentido, o IF-AL, direcionando o trabalho para a democratização 

institucional, em que os sujeitos, coletivamente, assumem posturas transformadoras do fazer 

pedagógico, estabelece as seguintes Diretrizes Gerais do Marco Operacional do seu Projeto 

Político Pedagógico, enquanto políticas de ensino: 
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2.5.1. Diretrizes Gerais 

• Contribuir na construção de uma sociedade democrática e eqüitativa, 
universalizando o ensino, garantindo a inclusão social e assegurando a permanência 
com oportunidades educacionais, aliadas à diversidade e heterogeneidade de sua 
clientela; 

• Consolidar o processo de gestão democrática na instituição, conforme 
postula os princípios da educação nacional postos na Constituição Federal, na LDBEN 
9394/96 e nas legislações correlatas; 

• Instituir uma política de formação continuada para os profissionais da 
Instituição; 

• Instituir políticas de parceria, cooperação técnico-científica e intercâmbio 
com instituições de ensino superior em programas de pesquisa e pós-graduação, 
ampliando iniciativas e convênios desencadeados nesse âmbito; 

• Articular educação básica, educação profissional de nível médio e 
educação superior tecnológica, observando os princípios democráticos de qualidade e 
eqüidade, em conformidade com o que preceitua o artigo 205 da Constituição Federal 
e os artigos 2º e 3º da LDBEN 9.394/96; 

• Garantir a aplicação dos recursos destinados à Instituição, prioritariamente, 
para a manutenção e desenvolvimento do ensino; 

• Garantir padrões de infra-estrutura física e de equipamentos das Unidades 
de Ensino do IF-AL, inclusive relativos à acessibilidade de pessoas portadoras de 
deficiências, ampliando, adequando e modernizando laboratórios, salas de aulas, 
bibliotecas e demais espaços físicos; 

• Implantar programas voltados para a promoção do acesso das minorias ao 
IF-AL, contemplando as especificidades das pessoas portadoras de necessidades 
educacionais especiais, bem como a educação de jovens e adultos; 

• Instituir programa de avaliação institucional em todas as instâncias 
(administrativas e pedagógicas em suas especificidades), com vistas a possibilitar a 
viabilização das mudanças, de forma sistemática e sistêmica: 

• Estimular iniciativas educativas inovadoras e divulgação das experiências 
exitosas; 
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• Instituir política de ampliação da oferta da educação profissional no Estado 
de Alagoas decorrente de resultados de pesquisa de demanda e considerando as 
características de cada região; 

• Promover o desenvolvimento de novas tecnologias numa perspectiva de 
sustentabilidade; 

• Assegurar o regime de residência e semi-residência para alunos nos campi 
que apresentem necessidade. 

2.5.2. Níveis e modalidades de ensino 

O IF-AL, em consonância com o que postula a LDB 9.394/1996, art. 39, que trata 

da educação profissional, enquanto prática que possibilite o permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva, e como instituição vinculada à rede federal de educação 

tecnológica, com a prerrogativa de poder ofertar os dois níveis de ensino postos para a 

educação brasileira: educação básica e educação superior, no delineamento deste projeto 

pedagógico, destaca como possibilidades de ofertas educacionais: 

• Formação inicial e continuada de trabalhadores; 

• Educação profissional técnica de nível médio; 

• Educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação; 

• Ensino Médio; 

• Educação de jovens e adultos; 

• Educação à distância; 

• Educação superior: licenciaturas e bacharelados. 

Tais possibilidades corroboram o que preceituam a Lei nº 11.741/2008, a Lei nº 

9.394/1996 e a Lei nº 11.892/2008, que regulamentam a oferta de educação profissional no 

Brasil, da qual já vimos implementando: 

• Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores; 

• Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas formas integrada, e 
subseqüente; 

• Educação Profissional Tecnológica de Graduação/Curso Superior de 
Tecnologia; 
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• Ensino Médio Propedêutico (com extinção de oferta prevista para 2010); 

• Educação de Jovens e Adultos; 

• Educação à Distância; 

• Educação Superior: bacharelados, licenciaturas e pós-graduação. 

2.5.3. Formação inicial e continuada de trabalhadores 

Formar para o trabalho é uma preocupação antiga que nossos antecedentes 

tinham, quando se ocupavam em transmitir conhecimentos e habilidades necessárias ao 

provimento de gêneros alimentícios e habitação. Segundo Fartes (1999), com a evolução da 

sociedade, essas funções do trabalho tornaram-se mais complexas, diferenciadas e 

especializadas, exigindo planejamentos mais específicos de treinamento e, conseqüentemente, 

programas de aprendizagem. 

A partir daí, a escola assume um papel preponderante na formação do aluno 

trabalhador, organizando suas práticas educativas em função das exigências do setor 

produtivo, vinculando seus planejamentos às necessidades de qualificação de mão-de-obra 

demandada pelo mercado de trabalho cada vez mais flexível e imprevisível. 

Nessa perspectiva, embora seja necessário se levar em consideração a necessidade 

de um novo perfil profissional que responda às exigências do novo paradigma tecnológico e 

de gestão organizacional, não devemos perder de vista que esse profissional deverá ser 

formado em toda sua plenitude. 

Nessa ótica, é papel da educação formar alunos trabalhadores, conhecedores de 

seus direitos e deveres, por meio de uma educação emancipatória de natureza ético-social 

cognitiva e instrumental, que vise à eficácia dos processos formativos sob a exigência da ética 

e da cidadania, promovendo oportunidades de estudos, não só para os jovens que estão 

matriculados na educação formal, mas também para os adultos que precisam de formação 

continuada. Assim sendo, é fundamental estabelecer como ações nesse campo de oferta: 

• Implementar programas de formação inicial e continuada para os 
trabalhadores do mercado formal e informal; 

• Democratizar o acesso à Educação Profissional e Tecnológica para os 
segmentos diferenciados da sociedade, em parceria com empresas, instituições, 
associações e organizações não governamentais; 
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• Ofertar cursos para o público de desempregados, micros e pequenos 
empresários, além daqueles que não tiveram acesso à escolarização em tempo regular; 

• Adotar mecanismos de articulação da educação de jovens e adultos 
trabalhadores à Educação Profissional e Tecnológica desenvolvida no IF-AL; 

• Implementar medidas, no âmbito da instituição, que assegurem aos 
programas de Educação de Jovens e Adultos trabalhadores a qualidade necessária à 
formação profissional desse segmento da população. 

2.5.4. Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

A Educação Profissional apresenta-se como a modalidade de ensino que melhor 

configura a estreita relação entre as diversas esferas da sociedade (econômica, política e 

cultural) e o sistema educativo. Por conseguinte, a existência de uma tendência em atrelar a 

sua finalidade a uma mera adaptação às necessidades do mercado de trabalho e a outras 

questões a ele correlatas, banaliza sua importância, enquanto “ confluência dos direitos do 

cidadão à educação e ao trabalho.” (Parecer CNE/CEB n° 16/99). 

Sabemos, no entanto, que a atual divisão e organização do trabalho no modelo 

capitalista nos impele a repensarmos o acesso do indivíduo ao conhecimento enquanto 

profissionalização e/ou qualificação, desvinculando-o certamente da noção de aquisição de 

um rol de “habilidades” e “competências” cambiantes – modificadas mediante as 

necessidades e as exigências do capital – e vinculando-o à multidimensionalidade do trabalho 

como atividade humana, social e cultural. Nesta ótica, a educação profissional é 

compreendida como o entrelaçamento entre as experiências vivenciais e os conteúdos 

(saberes) necessários para fazer frente às situações nos diversos âmbitos: nas relações de 

trabalho, sociais, históricas e políticas, incidindo também esta compreensão na consolidação 

da aquisição de conhecimentos gerais e conhecimentos operacionais de forma interativa, 

desaparecendo, portanto, os limites entre formação geral e formação profissional.  

Diante disso, cabe-nos, enquanto Instituição de Educação Profissional, pautar 

nossa atuação, objetivando a construção da cidadania e a inserção dos indivíduos na 

sociedade, como ser produtivo, ético e político baseada na tríade: autonomia, participação e 

diálogo, e tendo o trabalho como princípio educativo. Com base nessa dimensão torna-se 

imprescindível: 
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• Articular a Educação Profissional com a Educação Básica mediante a 
oferta de cursos Profissionais Técnicos de nível médio na forma integrada, nos termos 
da Lei nº 11.741 /2008 que alterou a Lei nº 9.394/1996; 

• Conjugar a teoria com a prática, mediante proposta pedagógica que tenha 
como base, dentre outros construtos: a interdisciplinaridade, a contextualização e a 
flexibilidade, em todas as formas de ofertas da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio; 

• Promover as atividades de pesquisa e extensão, permeando o processo de 
ensino por meio de projetos, simpósios, seminários, debates, núcleos temáticos, etc., 
em sintonia com os avanços tecnológicos, o mundo do trabalho e as demandas sociais; 

• Desenvolver ações de acompanhamento e avaliação da prática escolar do 
ensino (Organização Didática, Planos Curriculares etc.) numa perspectiva de 
participação do conjunto da comunidade dos campi;  

• Desenvolver estudos sistemáticos de identificação de demandas e da 
capacidade institucional no que se refere às ofertas de cursos; 

• Instituir política de extensão; 

• Consolidar a oferta de educação profissional nas formas subseqüente e 
integrada; 

• Promover a revisão e o redimensionamento dos planos dos cursos mediante 
avaliação sistemática, sempre que se verificar defasagem entre o perfil de conclusão e 
as exigências advindas da sociedade.  

2.5.5. Educação Básica de Nível Médio 

O Ensino Médio, enquanto etapa final da educação básica tem por finalidade 

preparar o educando para o trabalho e a cidadania, objetivando a continuidade do processo de 

aprendizagem, de modo que este seja capaz de compreender o mundo físico, social e cultural. 

Nessa perspectiva, o trabalho constitui-se em princípio norteador, no 

desenvolvimento curricular do ensino médio “[...] enquanto uma das principais atividades 

humanas, enquanto campo de preparação para escolhas profissionais futuras, enquanto espaço 

de exercício de cidadania, de processo de produção de bens, serviços e conhecimentos com as 

tarefas laborais que lhes são próprias.” (Parecer CEB nº 15/1998), de acordo com a LDB nº 

9.394/1996, em seus artigos 35 e 36. 
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Assim o Ensino Médio corporifica a noção de trabalho e cidadania como base 

para a formação geral, configurando-se, enquanto educação básica, naquela etapa da educação 

que será: “[...] a base para a formação de todos e para todos os tipos de trabalho.” (Parecer 

CEB nº 15/1998). 

No delineamento do desenho curricular para essa modalidade de ensino, o 

trabalho, como princípio educativo, deixa de ser componente curricular particular ou 

obrigatório da parte diversificada, contemplando conteúdos pré-determinados, integrando-se e 

perpassando em toda sua amplitude. 

Essa formação geral do educando acerca dos fundamentos científico – 

tecnológicos, assim como sua qualificação para o trabalho, deve sustentar-se nos fundamentos 

estéticos, políticos e éticos que inspiram a constituição e a LDB nº 9.394/96, baseando-se, 

também, na estética da sensibilidade, na ética da identidade e na política da igualdade, tendo a 

interdisciplinaridade e a contextualização como conceitos norteadores. Assim busca-se 

conciliar o humanismo e a tecnologia numa visão unificadora, superando o modelo dual do 

ensino médio, tendo a interdisciplinaridade e a contextualização como prática pedagógica. 

Configura-se, então, uma expectativa para que o ensino médio contribua com o 

provimento ao educando de uma formação científico-cultural para a constituição de um ser 

social que reúna conhecimentos e informações, visando ao exercício de seus direitos e deveres 

de forma ética e solidária. A proposição que se levanta na perspectiva de que essa oferta 

venha a ser retomada a longo prazo, condiciona-se a: 

• Realizar avaliação de demanda local, no sentido de verificar a viabilização 
da continuidade de oferta do ensino médio propedêutico; 

• Assegurar com sucesso a permanência dos alunos matriculados no ensino 
médio propedêutico; 

• Formatar mecanismos de articulação entre o ensino médio propedêutico e 
os diversos níveis /modalidades de ensino do IF-AL; 

• Proporcionar a compreensão dos fundamentos científico–tecnológicos dos 
processos produtivos, associando em cada componente curricular a teoria com a 
prática; 

• Redimensionar seus conteúdos de ensino ou áreas, de forma 
interdisciplinar e contextualizada como garantia do diálogo constante entre as 
diferentes áreas do saber e desta com a realidade. 
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2.5.6. Educação Superior: Cursos Superiores – Bacharelados, Licenciaturas e Cursos 
Superiores de Tecnologia 

Estudos realizados pelo MEC/SETEC apontam o Brasil de hoje, por suas 

capacidades de recursos juntamente com a Rússia, a Índia e a China, como integrante de um 

grupo de países com expectativas de crescimento bastante positivas para as próximas décadas. 

Países que, na análise de economistas têm condições de passar pela atual turbulência 

internacional e manter as economias em expansão.  

Simultaneamente, o Brasil também faz parte do círculo de revolução tecnológica 

com relevante grau de conhecimento das bases científicas e tecnológicas necessárias no 

processo de transformação, embora não contribua ainda significativamente para o seu 

desenvolvimento. Posição distinta daquela do período da descoberta do tear mecânico, da 

ferrovia e do motor a vapor, em que o Brasil, colônia de Portugal encontrava-se fora do 

processo. Em outro marco histórico, no fim do século XIX e início do século XX, o Brasil 

então na passagem do Império para a República estava, grosso modo, prisioneiro do trabalho 

escravo. Hoje, frente às questões da inovação tecnológica, uma oportunidade singular se 

apresenta para o país, momento do qual não pode se furtar de tomar parte.  

Nesse contexto, reforça-se como fator decisivo para o desenvolvimento da nação 

brasileira a necessidade de profissionais especializados com sólida formação acadêmica em 

diversos setores da economia. A questão dos cursos superiores faz-se cada vez mais 

emblemática em duas dimensões indissociáveis: na qualidade da formação acadêmica a ser 

oferecida e na quantidade de profissionais necessários para atender as demandas de 

crescimento sustentável do país. 

Com a implantação da Lei 9394/96 e de seus dispositivos de regulamentação, 

apesar de a educação profissional ter sido concebida na perspectiva do modelo de 

competências, sua implantação e implementação nos planos e programas vem sendo 

enfocadas de diferentes formas: no mercado ou no indivíduo, passando pela integração ou 

desvinculação entre formação geral e profissional, por pontos de vistas epistemológicos 

diferentes em relação à construção de competências bem como por concepções de 

competências também diferenciadas. 

O movimento atual sinaliza para um afastamento relativo dessa lógica. Embora a 

preocupação com a produção e o desenvolvimento do país seja a seiva das ações que estão se 

implementando, a preocupação com a formação do humano permeia todo o processo. A 
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defesa do desenvolvimento se constitui em voz e ação nas políticas e programas do governo, 

resposta à necessidade de planejar e fazer um país e um mundo em que a dignidade humana e 

a vida em sua plenitude estejam preservadas. 

Neste contexto, é importante a leitura crítica das proposições curriculares para 

cursos superiores com o objetivo de identificar e refletir sobre os modelos epistemológicos 

subjacentes às mesmas, eivadas do ranço behaviorista que se nos apresenta atualmente 

travestida de “competências” na perspectiva de melhor fundamentar o aporte teórico na 

elaboração de uma proposta curricular que não reduza a formação à mera instrumentação para 

o exercício profissional. É necessário, portanto, ressignificar a concepção de educação 

pautada numa visão crítica de forma que a articulação da dimensão profissional com a 

dimensão sócio-política seja oportunizada. 

Pensar o desenho curricular dos cursos superiores do Instituto Federal traz de 

imediato a concepção que dá razão à existência dessa instituição e seus princípios 

norteadores. Isto porque, o instituto, enquanto instrumento mediador da formação do 

trabalhador e instância posicionada na condição de agente do desenvolvimento local e 

regional, deve delinear suas atribuições ao processo de desenvolvimento a partir de sua 

realidade fática. Para tal, sua ação deve ultrapassar seus muros, ir além da educação 

profissional e tecnológica como mero instrumento de capacitação de pessoas para o trabalho 

determinado por um mercado que impõe seus objetivos. 

É imprescindível situar a educação como modalidade de formação que possibilita 

ao indivíduo o desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a partir de uma 

postura dialógica com a realidade. Ao mergulhar em sua realidade, deve extrair e 

problematizar o conhecido, investigar o conhecido para poder compreendê-lo e influenciar a 

trajetória dos destinos de sua realidade, de forma a credenciá-la a ter uma presença 

substantiva a favor do desenvolvimento local e da sustentabilidade. Esta é uma das razões que 

justificam a autonomia didático-pedagógica que é conferida aos Institutos Federais cuja 

perspectiva de verticalização do ensino, mais do que uma identidade e referência, expressa o 

compromisso com a população brasileira que ainda está distante da escolaridade desejada e 

necessária para o mundo moderno englobando a sua complexidade e os diferentes graus de 

desenvolvimento do país. Eis assim, a configuração do contexto em que emerge a oferta da 

educação superior em nossa instituição. 
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Se por um lado, a oferta da formação inicial e continuada de trabalhadores e a 

profissionalização no nível médio ainda são necessárias à sociedade brasileira por diferentes 

agravantes, e se constituem na maior parcela da oferta de formação nos institutos federais, os 

cursos de graduação e pós-graduação reforçam o formato singular dessas instituições. 

No bojo da política de educação superior do IF-AL, há que se ressaltar a política 

de formação de professores a ser desencadeada por meio das licenciaturas. Nesse âmbito a 

formação que se almeja requer que sejam propiciadas condições que permitam ao profissional 

daí oriundo, um perfil que revele consistência teórica, competência técnica e compromisso 

político com a qualidade social da educação. As licenciaturas são absolutamente essenciais 

por serem espaço privilegiado da formação inicial para docentes e pelo importante papel que 

desempenham no desenvolvimento de pedagogias apropriadas às especificidades da educação 

básica, ao desenvolvimento da reflexão pedagógica sobre a prática docente, e ao 

fortalecimento do elo entre ensino-pesquisa-extensão dentre outros aspectos. Isto porque os 

desafios para os professores da educação básica são novos e estão relacionados às mudanças 

do contexto sócio econômico que afetam as relações profissionais, aos efeitos das inovações 

tecnológicas, ao novo papel que os sistemas simbólicos desempenham no cotidiano, à 

exigência de maior atenção à justiça social, às questões éticas e de sustentabilidade ambiental. 

São novas demandas à construção e reestruturação dos saberes e conhecimentos fundamentais 

à análise, reflexão e intervenções críticas e criativas em todas as dimensões da existência 

social.  

A graduação e a pós-graduação são canais imprescindíveis para o aprofundamento 

do diálogo com os apelos sociais, uma vez que, além de oportunizarem a formação (cursos 

superiores de tecnologia, licenciaturas, bacharelados, mestrados e doutorados), trazem a 

pesquisa como possibilidade de pensar e construir o futuro, bem como atuar na sociedade 

desenvolvendo programas e projetos de extensão. 

A implementação da educação superior pelo IF-AL incorpora, nos marcos do seu 

PPI, o princípio educativo que advoga uma formação que unifique ciência, tecnologia e 

trabalho, bem como atividades intelectuais e instrumentais. O que se almeja, portanto, é a 

constituição de um processo formativo que busca aliar a concepção de educação à formação 

profissional integral, este último definido como um processo técnico-pedagógico, que articule 

os conhecimentos teóricos e práticos da educação profissional com os fundamentos da 

formação humana no seu sentido pleno. 
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Incorporando o relevante papel social incumbido às instituições de ensino que 

trabalham com formação em nível superior e, concebendo esse nível de formação como o 

ápice da profissionalização, é que o IF-AL, levando em conta o processo permanente de 

formação encampado pelos sujeitos histórico-sociais, na perspectiva de viabilizar a esses 

atores o desenvolvimento de uma carreira de formação profissional e tecnológica, deverá 

possibilitar a articulação verticalizada e a integração com os diferentes níveis e modalidades 

de ensino, bem como com o trabalho, com a ciência e com a tecnologia. 

Neste universo amplo e diversificado de formação próprio do instituto, ressalta-se 

que cada modalidade de graduação deve apresentar objetivos próprios de maneira que em 

decorrência destes, possa-se delinear o perfil e a identidade da instituição com todas as 

características que lhe são peculiares. Assim, na perspectiva de firmar um movimento de 

unidade na diversidade, compreende-se a necessidade de se estabelecer eixos norteadores na 

construção dos currículos dos cursos de graduação.  

Com enfoque nesse referencial, as composições dos cursos superiores em nosso 

meio devem apresentar as seguintes características: sintonia com a sociedade e o mundo 

produtivo; diálogo com os arranjos produtivos culturais locais e regionais; preocupação com o 

desenvolvimento humano sustentável; possibilidade de estabelecer metodologias que 

viabilizem a ação pedagógica inter e transdisciplinar dos saberes; realização de atividades em 

ambientes de formação para além dos espaços convencionais; interação de saberes teórico-

práticos ao longo do curso; percepção da pesquisa e da extensão como sustentadoras das 

ações na construção do conhecimento; construção da autonomia dos discentes na 

aprendizagem; mobilidade/intercâmbio/cooperação intra e interinstitucional; 

comparabilidade/intercâmbio e integração interinstitucional e integração da comunidade 

discente de diferentes níveis e modalidades de ensino.  

Para tanto, os cursos superiores do IF-AL, observando as diretrizes curriculares 

para esse nível de ensino e para cada curso em sua área específica, devem ensejar uma 

perspectiva de formação que ultrapasse os limites das aplicações puramente técnicas, visando 

ao desenvolvimento sustentável de uma nação verdadeiramente cidadã. Nessa perspectiva 

pontuam-se como exigências inadiáveis: 

• Desencadear e consolidar a oferta de educação superior na instituição no âmbito das 
licenciaturas e bacharelados, sobretudo, nas áreas de ciências da natureza e 
matemática e para a educação profissional; 
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• Ampliar, em colaboração com outras instituições, a política de incentivo a pós-
graduação e a investigação científica, tecnológica e humanística; 

• Estabelecer articulação entre as IES públicas em Alagoas e os demais níveis de 
modalidade de ensino, de modo a garantir um compromisso com a qualificação da 
educação básica;  

• Desenvolver pesquisas que contribuam para a democratização da educação em 
alagoas; 

• Observar no que diz respeito à educação superior, as metas estabelecidas no PNE; 

• Estruturar programas interinstitucionais de pós-graduação; 

• Constituir infra-estrutura de laboratórios, equipamentos e bibliotecas em condições de 
viabilizar o credenciamento ou recredenciamento enquanto instituição de educação 
superior, bem como autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento de 
curso; 

• Incentivar o desenvolvimento de pesquisas com elemento integrante dos processos de 
ensino-aprendizagem na educação superior; 

• Implantar um programa de desenvolvimento da extensão universitária; 

• Priorizar a pesquisa no âmbito da educação/ensino como alternativa para inovação de 
saberes no processo ensino aprendizagem além da inovação tecnológica nessa área; 

• Instituir um programa de avaliação sistemática do ensino tecnológico nos 
aspectos pedagógicos e administrativos; 

• Realizar pesquisas sobre a demanda da educação superior; 

• Desenvolver programas de inserção social, mediante a 
intervenção/interação com a sociedade; 

• Incentivar a adoção e implantação de novas metodologias, no âmbito da 
educação profissional e tecnológica, para a organização da educação à distância, por 
meio de novas tecnologias, de multimídia e outras capazes de alcançar outras regiões 
do Estado de Alagoas; 

• Promover uma maior interação entre o conhecimento sistematizado, no 
cotidiano da sala de aula, e o desenvolvimento das pesquisas científicas, 
evidenciando-se o princípio de contextualização; 
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• Criar espaços temáticos, de estudos e pesquisas, voltados para a formação 
acadêmica, na perspectiva da formação crítica e reflexiva e da autonomia do aluno; 

• Promover o intercâmbio de cooperação técnica com empresas, instituições 
públicas e privadas; 

• Institucionalizar e integrar a pesquisa e a extensão, a prestação de serviços à 
comunidade, como atividades inerentes ao IF-AL enquanto instituição pública. 

• Ampliar o leque de cursos ofertados. 

2.6. Políticas de Pesquisa e Extensão  

Ensino, Pesquisa e Extensão 

A formação acadêmica dos alunos não pode se restringir à transmissão de 

conhecimentos na sala de aula, tampouco conceder a uma minoria o privilégio de realizar 

pesquisa e extensão, na maioria das vezes desvinculadas da organização curricular. O 

aprimoramento da relação entre ensino, pesquisa e extensão torna-se um imperativo no 

sentido de que a prática pedagógica, de fato, viabilize a compreensão crítica da realidade, tão 

necessária à promoção do desenvolvimento sustentável e transformação da sociedade. 

Neste sentido, é necessário fazer da pesquisa e extensão partes integrantes da 

estrutura curricular dos cursos, abrindo-se, aí, espaços acadêmicos que possibilitem, de fato, a 

preparação para a totalidade da vida. 

As ações de pesquisa e extensão, relacionadas como parte da estrutura curricular, 

mantêm uma estreita vinculação com o núcleo epistemológico do curso, a partir do perfil 

profissional delineado no projeto pedagógico da área. É importante que as ações de extensão 

possibilitem aos estudantes a vivência de experiências significativas, que dêem as mesmas 

condições de refletir sobre as grandes questões da atualidade e, a partir da experiência e dos 

conhecimentos produzidos e acumulados, possam consolidar uma formação compatível com 

os anseios de uma nação que se pretende cidadã. 

Desenvolver ensino, pesquisa e extensão, numa dimensão indissociável, requer a 

criação de mecanismos de gestão, condição de infra-estrutura e provimento de materiais que 

assegurem a efetivação dessa prática como construção de um outro conceito de “sala de 

aula”/espaço de formação para além dos muros da instituição. 
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É importante ressaltar, também, que as possibilidades de alavancar a pesquisa e a 

extensão passam pela capacidade de articulação do IF-AL com outras organizações, 

instituições de ensino e empresas, para que, em parceria, somem-se esforços e sejam 

reveladas novas potencialidades. Dessa maneira torna-se imperativo: 

• Consolidar a pesquisa e a extensão como prática permanente e fonte de 
retroalimentação curricular; 

• Atrelar as atividades de pesquisa e extensão às necessidades da 
comunidade em todos os domínios sociais para os quais o IF-AL tenha potencial de 
atuação, quer seja nos âmbitos: tecnológico, cultural, político e educacional; 

• Valer-se da pesquisa e da extensão como mecanismos de consecução da 
função social do IF-AL; 

• Realizar atividades de pesquisa e de extensão demandadas pela cadeia 
social e produtiva, bem como a pesquisa em educação e no plano das inovações 
tecnológicas; 

• Ampliar o leque de ações do instituto visando, especialmente, atender 
carências em termos de qualificação profissional; 

• Incentivar ações permanentes voltadas à formação inicial e continuada de 
profissionais considerando os aspectos sócio-econômicos da região, em parceria com 
instituições municipais e estaduais, bem como no âmbito da iniciativa privada; 

• Realizar atividades de pesquisa e extensão no âmbito da educação 
propiciando a produção didática e científica com vistas à melhoria da qualidade do 
ensino. 

2.7. Políticas de Gestão 

2.7.1. Gestão Democrática 

O IF-AL, nos encontros realizados para definição da estrutura de organização de 

seu Projeto Político Pedagógico, apontou a gestão democrática como princípio para a 

consolidação da instituição de ensino que se pretende.  

A gestão democrática supõe a abertura de novos espaços de decisões, 

desenvolvendo projetos e propostas nos âmbitos interno e externo, opinando sobre a aplicação 

dos recursos financeiros, assegurando a atuação das instâncias colegiadas existentes na 

estrutura institucional do IF-AL. 
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Essas iniciativas apontam no sentido da articulação da democracia, considerada 

representativa com legitimidade e participação. 

Segundo o Plano de Qualidade para a Educação Básica do Ministério da Educação 

(março-2005): 

 
O desafio maior desse processo é o de transformar os modelos tradicionais e 
burocráticos de gestão, que se caracterizam pelo controle deficiente de 
gastos, ausência ou não do cumprimento dos objetivos e metas, carência de 
informações, equipes desmotivadas, em um modelo de gestão participativa, 
orgânica e eficaz... ( BRASIL; 2005; p.17) 
 

Dessa forma, a escola, por ser uma instituição social que apresenta objetivos 

sócio-políticos e pedagógicos, deve se apoiar na concepção de que as pessoas são agentes de 

mudanças; portanto, cada membro é indispensável na construção da gestão. Por isso é 

imprescindível a autonomia dessa instituição na tomada de decisão sobre suas diretrizes, 

objetivos e metas definidos no seu Projeto Pedagógico, fazendo valer a decisão coletiva da 

comunidade dos campi. 

Essas decisões referendam a necessidade de uma organização administrativa e 

pedagógica voltada para os objetivos sociais e culturais definidos pela sociedade e pelo 

Estado, numa visão sócio-crítica, mediatizada pela realidade sócio-cultural e política mais 

ampla. Assim sendo, convém destacar que a instituição escolar não tem mais possibilidade de 

ser dirigida de cima para baixo sob a ótica do poder centralizador. O desafio institucional é a 

consolidação da sua autonomia e da sua qualidade. 

Com esse entendimento, a participação dos professores, técnicos pedagógicos 

pais, alunos, servidores administrativos e outros representantes da comunidade é vital para a 

garantia de práticas que fortaleçam a visão sistêmica do IF-AL. Não se trata, pois, de 

promover uma mera adaptação pedagógica de modelos anteriores, nem tampouco de uma 

instituição simplificada, mas, sim, da construção de uma escola radicalmente nova, “[...] uma 

escola complexa e crítica que não rebaixa os seus objetivos”. (CUNHA, 2005). 

Neste cenário, as decisões e os procedimentos organizativos precisarão ser 

acompanhados e constantemente avaliados, mutuamente, entre a direção e a comunidade 

escolar, como forma de reorientação de rumos e ações visando à tomada de decisões. Para 

tanto, é requisitado o desencadeamento de ações como: 

• Constituir e consolidar as instâncias colegiadas representativas do IF-AL;  
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• Garantir o cumprimento dos direitos e deveres de todos os segmentos da 
instituição (docentes, administrativos e discentes); 

• Divulgar leis e normas da educação no âmbito da instituição, promovendo 
estudos e reflexões na observância de sua aplicabilidade; 

• Assegurar os espaços de atuação das entidades representativas dos 
estudantes e servidores; 

• Adotar o orçamento participativo, como requisito primordial para o 
desenvolvimento do ensino de qualidade; 

• Constituir comitê representativo da comunidade do campus para coordenar 
a elaboração e acompanhamento do orçamento participativo; 

• Criar fóruns de discussões e decisões coletivas sobre a prática escolar; 

• Instituir comitê coordenador na comunidade do IF-AL para a 
implementação do PPP; 

• Instituir espaços alternativos de produção acadêmica, tais como: núcleos 
temáticos, grupos de arte e cultura, pesquisa e inovação tecnológica, dentre outros. 

2.7.2. Política de Formação e Desenvolvimento Profissional 

A política de formação continuada no âmbito do IF-AL, com vistas à promoção da 

qualidade do ensino, deve estabelecer uma cultura de formação permanente que venha 

contemplar todos os seus servidores. Tal política deve ter como objetivo principal a superação 

de uma prática pedagógica de viés elitista e excludente, que historicamente marcou a 

formação dos educadores brasileiros. 

Para tanto, devem ser implementadas medidas que possam melhorar a qualidade 

das relações de trabalho, das relações interpessoais no âmbito institucional, e do 

conhecimento do contexto histórico-social, que possibilite aos servidores atuarem como 

agentes de transformação da realidade. 

O conceito de desenvolvimento profissional dos servidores, requerido no seu PPI, 

é entendido como um processo contínuo de formação que se estende, desde o ingresso na 

profissão até o final da carreira, no qual a formação inicial e a formação continuada 

apresentam-se como etapas complementares. Com base nesse foco se faz necessário: 

• Promover cursos de relações interpessoais e outros, que possam melhorar a 
qualidade das relações de trabalho no âmbito institucional; 
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• Manter parcerias e convênios com agências formadoras em programas de 
qualificação, formação inicial e continuada, pós-graduação e pesquisa em educação; 

• Promover a infoinclusão dos servidores, possibilitando o domínio das 
tecnologias da informação e comunicação, elementos imprescindíveis nos dias atuais; 

• Redimensionar ações de formação continuada dos profissionais da 
instituição, oportunizando condições para o exercício permanente de atualização dos 
conhecimentos necessários à sua função; 

• Realizar a identificação das carências dos docentes e dos demais 
profissionais da educação, procurando formas de superá-las por meio de cursos de 
formação e/ou de outras ações.  

2.7.3. Acompanhamento e Avaliação 

Todo e qualquer projeto necessita prever mecanismos de acompanhamento e 

avaliação que possam lhe permitir a “segurança” da sua implementação. 

A vivência de um Projeto Político Pedagógico pressupõe que seu coletivo esteja 

em constante e democrático processo de avaliação, cujas bases são a crítica institucional e a 

criação coletiva, com vistas ao aperfeiçoamento de sua política e à emancipação de seus 

atores. 

Em consonância com o Plano Nacional de Educação, faz-se necessário considerar 

alguns princípios que contribuirão para a garantia de resultados positivos, no decorrer da 

implementação do Projeto Político Pedagógico, quais sejam: 

• Visão ampla do processo educativo; 

• Universalização do acesso à escola para todos; 

• Busca de padrão de qualidade; 

• Compromisso de longo prazo; 

• Busca de integração (via princípio de colaboração) com outros agentes 
institucionais; 

• Instituição e fortalecimento de canais de participação popular e 
democratização da gestão; 

• Abrangência/articulação com todos os níveis e modalidades de ensino; 

• Busca de parcerias e intercâmbios; 
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• Humanização das relações. 

Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico do IF-AL requer a previsão de 

instâncias em condições de promover adaptações e medidas corretivas na sua 

operacionalização, de conformidade com as mudanças e exigências da dinâmica da realidade, 

por meio de um salutar acompanhamento e de uma constante avaliação no itinerário do 

desenvolvimento de suas ações. 

Torna-se imperativa a criação de um processo contínuo e permanente de 

ação/reflexão/ação como suporte da consecução do Projeto Político Pedagógico do IF-AL, de 

forma que sua tradução possa se dar, na prática pedagógica, em sala de aula. 

Sendo o Projeto Político Pedagógico – PPP - um projeto de cunho institucional, 

seu processo de acompanhamento e avaliação deve ter correlação direta com a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA- na perspectiva de extrair elementos do desempenho institucional 

que favoreçam sempre a melhoria da qualidade dos seus resultados. Para tanto, é imperativo 

constituir um grupo de coordenação que, no âmbito da instituição, mantenha um trabalho 

periódico envolvendo atividades tais como: Contrastar quantidades e/ou qualidades, qualificar 

desempenhos, acompanhar metas, comparar situações, comparar dinâmicas, propor padrões, 

distribuir expectativas, permitir/suspender entrada/progressão, evitar excessos e prevenir. 

O delineamento de uma sistemática de acompanhamento e avaliação para esse 

PPP é a evidência da responsabilidade social que o IF-AL assume no desenvolvimento das 

atribuições que lhes são postas pelo poder público federal, na consecução da educação 

profissional no contexto do Estado de Alagoas. Para atendimento a uma proposição de 

tamanha envergadura torna-se imperativo:  

Constituir um sistema de monitoramento e controle que permita identificar os 

sucessos, lacunas, desvios e perdas na prática pedagógica do IF-AL, a fim de possibilitar a 

indicação de alternativas que concretizem melhorias e qualidades do processo ensino-

aprendizagem. 

• Estabelecer sistemas de acompanhamento e avaliação do PPP, em conjunto 
com a CPA, com participação representativa dos segmentos que compõem a 
comunidade escolar; 

• Organizar sistemas de informações estatísticas e de divulgação das 
avaliações da política e dos resultados das ações político-pedagógicas no ensino. 
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• Avaliar a destinação dos recursos da instituição na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, verificando suas conseqüências sobre a democratização e 
a qualidade do ensino, que desenvolve em todos os níveis e modalidades; 

• Desencadear ações de parcerias e intercâmbios na execução de programas 
de avaliação externa do rendimento escolar; 

• Promover a avaliação da política educacional, através dos indicadores de 
qualidade; 

• Considerar, dentre outros meios, os dados e análises qualitativas e 
quantitativas fornecidos pelos sistemas de avaliação já operados pelo MEC e pelas 
instituições e organizações que produzem estudos no campo educacional; 

• Definir instrumentos e procedimentos de avaliação; 

• Subsidiar a revisão e ajustes das metas e ações, num contínuo processo de 
aperfeiçoamento; 

• Publicizar os resultados obtidos; 

• Instituir mecanismos de avaliação do desempenho docente pelo corpo 
discente do IF-AL. 

2.8. Responsabilidade Social do IF-AL 

Com o mundo em desenfreado processo de transformação, evidenciado pelas 

mudanças no processo produtivo, oriundas do avanço científico e tecnológico; pela 

desordenada e crescente urbanização; pelo desenvolvimento e ampliação dos sistemas de 

comunicação; pela expansão do mercado internacional; pelo refluxo dos movimentos de 

massa; pela imposição de um modelo democrático, que nem sempre corresponde às realidades 

diversas, e pelo acentuado processo de desemprego e exclusão, é que a educação deve lidar. 

Para a dinamicidade da vida real, já não se sustentam proposições pedagógicas voltadas para 

uma especialização estreita. 

Estando o mundo contemporâneo ancorado na contradição entre capital e trabalho 

determinando uma certa forma de divisão social e técnica do trabalho e, tendo clareza dos 

efeitos sociais perversos que essa lógica vem provocando no plano universal, constata-se a 

necessidade de repensar a escola, de forma que, enquanto prática social, possa atuar a partir 

de alguns critérios fundamentais que expressem o comprometimento com os interesses da 

classe trabalhadora, quais sejam: tomar a prática social como ponto de partida; considerar a 
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concepção do mundo, das formas de aprender, dos interesses e necessidades da maioria da 

população, particularmente no que diz respeito ao exercício do trabalho e da cidadania, para, 

então, propor formas de organização flexíveis e adequadas às características do aluno e do seu 

grupo social.  

Enquanto espaço coletivo, a escola precisa ampliar o debate e travá-lo com 
os nossos alunos, de sorte a ampliar a discussão para encontrar saídas em 
termos de melhorias para o trabalho que fazemos, como instituição de 

formação profissional
3
. 

Trabalhar na formação de sujeitos que atinjam uma consciência crítica, 
capaz de inserir-se na sociedade em condições de atuação para a sua 
transformação. Alguém que se apresenta para a sociedade em condições de 

realizar o debate e vislumbrar perspectivas melhores
4
. 

É importante constituir espaços para estabelecer o debate para além da sala 
de aula, no sentido de construir a consistência possível no plano intelectual, 
de forma a reunir subsídios para poder fazer o contraponto e estabelecer o 

contraditório.
5
 

Dessa forma, é preciso ter claro o perfil de formação que se almeja: 

[...] a formação integral, que se constitui em socialização competente para a 
participação social e em qualificação para o trabalho entendido como 
produção das condições gerais da existência humana. (SALGADO apud 
KUENZER; 1997). 

Pautada na unificação entre cultura e trabalho, a escola necessária à 

contemporaneidade delineia, como perfil para o profissional dela oriundo, a “formação de 

homens desenvolvidos multilateralmente, que somem, à sua capacidade instrumental, as 

capacidades de pensar, de estudar, de criar, de dirigir ou de estabelecer controles sociais sobre 

os dirigentes” (KUENZER; 1997). 

Assim sendo, em razão da crescente cientificidade da vida social e produtiva, a 

qual exige do cidadão trabalhador, cada vez mais, uma maior apropriação do conhecimento 

científico, tecnológico e político, é imperativo que o IF-AL tenha como missão a formação 

histórico-crítica do indivíduo, instrumentalizando-o para compreender as relações sociais em 

que vive e para participar delas enquanto sujeito, nas dimensões política e produtiva, tendo 

consciência da sua importância para transformar a sociedade, e o conhecimento científico para 

dominar a natureza. Eis, assim, a missão institucional a que somos convocados a empreender, 

para acompanhar a implementação de suas políticas. 

                                                

3 Transcrição de fala das plenárias  
4 Transcrição de fala das plenárias 
5 Transcrição de fala das plenárias 
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2.8.1. Referenciais de qualidade da educação 

Primando pela efetividade de suas ações, o IF-AL, em razão do caráter estratégico 

de que se reveste a educação enquanto ferramenta de inclusão social, estabelecerá referenciais 

de qualidade para as ofertas de ensino que desenvolve em atenção permanente à dimensão da 

responsabilidade social de suas políticas. 

Nesse sentido, a iniciativa de composição e/ou instituição do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do IF-AL é concebida no plano do desenvolvimento da política de 

educação tecnológica brasileira, tendo como finalidade precípua elevar o nível de qualidade 

dos programas educacionais que se desenvolvem no contexto do Estado de Alagoas. 

Ao tratar a educação como direito subjetivo e fator de desenvolvimento 

sustentável individual e coletivo, o Governo Federal tem por diretrizes, nesse campo de ação: 

a democratização do acesso, a garantia de permanência, a apropriação e a produção de 

conhecimentos. Ao incorporar o conceito de qualidade para pautar sua ação, o IF-AL concebe 

seu projeto pedagógico nas mesmas dimensões conferidas pelo Governo Federal, na busca da 

qualidade almejada: as dimensões da igualdade e da inclusão. 

A implementação do PPI do IF-AL vislumbra, prospectivamente, a constituição 

deste espaço escolar, nos marcos concebidos para a escola, no plano de qualidade da educação 

estabelecido pelo MEC, como local privilegiado: “de vivência democrática, de produção e 

apropriação de conhecimentos, de convívio social, cultural e político, de valorização e 

respeito às diferenças, de promoção de direitos individuais e de grupos socialmente 

discriminados, de cultivo da estética, da ética e da técnica, tendo como referência a realidade 

das relações sociais e do trabalho.”(MEC. Plano de Qualidade para Educação Básica;2005, p. 

4).  

Ao construir o seu Projeto Político Pedagógico na dimensão aqui posta, o IF-AL 

assume a tarefa de ampliar a qualidade da educação que desenvolve. Com essa 

intencionalidade, projeta como metas a serem perseguidas: a ampliação do acesso aos seus 

cursos, a permanência com sucesso dos alunos na Instituição e a efetiva aprendizagem do 

alunado a ela vinculado. 

A tarefa de qualificar a educação diz respeito, também, à ação coordenada de 

gestores, da comunidade escolar e da sociedade envolvida no processo educacional, por meio 

de instâncias que promovam a participação, a exemplo dos conselhos escolares. Cabe ao IF-
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AL, enquanto espaço da concretização das políticas públicas, a elaboração das diretrizes para 

suas ações, potencializando suas possibilidades pedagógicas, administrativas e financeiras 

para a conquista da qualidade social da educação. 

Como diretriz na busca da qualidade social requisitada nas premissas desse 

projeto político pedagógico, o IF-AL define como referenciais a serem atingidos: 

• Melhorar os resultados da aprendizagem; 

• Reduzir o índice de abandono e/ou evasão dos alunos nos seus cursos; 

• Sanar as desigualdades nas condições de acesso discente aos seus cursos; 

• Reduzir a desigualdade quanto à qualidade do desempenho escolar no 
interior da instituição; 

• Viabilizar a integração efetiva da comunidade ao cotidiano escolar; 

• Adotar uma cultura de avaliação permanente dos seus procedimentos para 
a melhoria dos resultados; 

• Estabelecer indicadores para monitoramento interno da qualidade da 
educação que realiza, como instrumento de aprimoramento de suas ações; 

• Adequar espaços e tempos escolares às necessidades dos portadores de 
deficiência; 

• Estabelecer uma agenda permanente de formação continuada para os 
profissionais da instituição; 

• Adotar alternativas metodológicas diversificadas para o trato das questões 
pedagógicas; 

• Constituir espaço de atuação dos discentes e pais para que a escola seja, de 
fato, local de exercício da cidadania; 

• Implementar uma política de pesquisa e extensão indissociável ao ensino. 

Todos os pontos mencionados apontam para o fato de que é necessário estruturar 

o IF-AL para o cumprimento da tarefa de amenizar os efeitos da desigualdade social, principal 

responsável pela exclusão educacional, que só pode ser combatida por meio de medidas que 

garantam a permanência e o aprendizado dos estudantes a esse Instituto vinculados. 
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2.8.2. Diretrizes para a avaliação e acompanhamento 

A intencionalidade do Projeto Político Pedagógico do IF-AL está na possibilidade 

de fazer uma instituição que, verdadeiramente, eduque a todos que a ela tenha acesso, 

superando, não só os efeitos perversos das retenções e evasões, mas que lhes assegure o 

acesso crítico ao mundo dos conhecimentos, bem como o desenvolvimento de uma 

consciência cidadã que lhes permita enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, 

interpretando-o como uma perspectiva de futuro, buscando intervir no mundo real para 

transformá-lo qualitativamente.  

A consecução de um empreendimento desta ordem requer uma sistemática de 

acompanhamento que extrapole a apreciação individualizada dos agentes diretos do processo 

escolar. É fundamental que a comunidade acadêmica institua uma cultura de avaliação 

sistemática e processual, que traga elementos substantivos para a melhoria da qualidade do 

trabalho que desenvolve. 

No plano institucional, as diretrizes que se estabelecem para a avaliação do PPI do 

IF-AL, coerentemente com as premissas que lhe dão sustentação, assumem a dimensão 

emancipatória, compreendendo a função e/ou sentido pedagógico da instituição, onde seus 

próprios atores devem assumir o protagonismo desse processo avaliativo. A avaliação, 

portanto, 

 
[...] visa engajar os agentes da ação educativa [...] num processo de 
autocrítica e de transformação, comprometendo-os com o delineamento e 
com a execução de um projeto [...], onde a participação garante o 
envolvimento daqueles que vivem o cotidiano da instituição, na sua 
construção e/ou reconstrução. (SAUL; 1990; p. 23). 
 

Vinculada ao sistema de avaliação global da educação superior no Brasil, 

instituído pela Lei Federal Nº 10.861/2004, a concepção de avaliação institucional, centrada 

naquilo que é missão do IF-AL e destacada nesse PPI, aponta para a necessidade de 

aperfeiçoar e redimensionar, atitudinalmente, as ações de uma gestão e suas relações com a 

sociedade. O processo avaliativo institucional objetiva, periódica e processualmente, coletar, 

organizar, analisar e interpretar dados de natureza quali-quantitativa, relativos à efetividade do 

ensino, com vistas à melhoria do processo educativo global, o qual envolve os contextos 

interno e externo dessa Instituição Federal de Educação. 
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Nesse sentido, as diretrizes de avaliação do PPI do IF-AL, em consonância com as 

premissas oriundas das impressões iniciais da Comissão Própria de Avaliação (CPA) deste 

Centro de Ensino, explicitam a tendência de nortear seu processo de avaliação/auto-avaliação 

num plano participativo, envolvendo todos os segmentos da comunidade acadêmica, baseado 

nos seguintes eixos: estrutura organizacional, desenvolvimento do ensino, infra-estrutura 

física e de equipamentos, e relações intra e interinstitucionais. 

O percurso reflexivo feito através desses quatro eixos revelará, além do nível das 

experiências vivenciadas, os conhecimentos disseminados ao longo do processo de formação 

profissional e a interação entre os cursos e os contextos: local, regional e nacional. Enfim, a 

avaliação do Projeto Político Institucional do IF-AL deve apresentar: a coerência interna entre 

seus elementos constituintes, a pertinência da estrutura curricular em relação ao perfil 

desejado, o desempenho profissional e social do egresso, com vistas a possibilitar a 

viabilização das mudanças de forma sistemática e sistêmica.  
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3. Cronograma Desenvolvimento Institucional 

No presente eixo são apresentadas as ofertas de curos de Graduação (Bacharelado, 

Licenciatura e Tecnologia), Técnicos integrados e subseqüentes  (Formação  específica, 

complementação de estudos), Programas especiais de formação pedagógica, Pós-Graduação 

Lato-senso e Stricto-senso, já existentes e por serem implementadas ao longo do 

desenvolvimento institucional. 

Os Pólos de Educação a Distância, os Campi com seus respectivos cursos, 

igualmente já existentes e por existir são também apresentados. 

Ressalta-se que o quadro de expansão, aqui apresentado, resultou das diversas 

consultas às comunidades nos diversos campi, bem como, à sociedade da qual essas unidades 

emergem e carecem de revisão técnica, particularmente a expansão da oferta do ensino aqui 

apresentada. 

Além desses elementos são, igualmente, apresentadas aqui as ações relativas ao 

desenvolvimento institucional nos campos da Pesquisa e Inovação, Extensão e da gestão de 

todo o processo. 

No mais, optou-se por apresentar os dados sempre no formato de tabelas, de tal 

modo a permitir o acesso imediato a informação pretendida. 
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3.1.Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia) 

Tabela 8: cursos superiores atualmente ofertados.  
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Tabela 9: novos cursos superiores (2009 - 2013) 
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3.2. Técnicos integrados e subseqüentes (Formação específica, complementação de 
estudos) 

Tabela 10: cursos técnicos atualmente ofertados. 

 

 

Tabela 11: novos cursos técnicos (2009 - 2013). 
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3.3. Programas especiais de formação pedagógica 

Tabela 12: Programa Especial de Formação Pedagógica (2009-2013) 

 

3.4. O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) 

Tabela 13 : PROEJA atualmente ofertado. 

 

Tabela 14: Novas turmas de PROEJA (2009-2013) 

 

3.5. Curso Médio 

O Instituto Federal de Alagoas conta ainda com a oferta de um curso médio. Não 

há previsão de oferta de novas turmas no período do presente Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

Tabela 15: Curso Médio em Andamento 
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3.6. Pós-Graduação Lato-Sensu e Stricto-Sensu 

Tabela 16: curso de especialização atualmente ofertado. 

 

 

Tabela 17: novos cursos de pós-graduação (2009 - 2013). 

 

3.7. Campi e cursos constitutivos e por constituir a estrutura do Instituto 

Tabela 18: expansão nos campi e extensões com cursos já definidos. 
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3.8. Pesquisa e Inovação 

PESQUISA E INOVAÇÃO 

CRONOGRAMA 
OBJETIVO META AÇÕES GERAIS 

2009 2010 2011 2012 2013 

Redefinir e implantar a 
Política de Pesquisa e 

inovação 
X     

Criar o regimento e 
implantar o NIT  

(Núcleo de Inovação 
Tecnológica do IF-AL) 

 x x   
Desenvolver 
processos e 

produtos 
inovadores. 

Treinamento de 
pesquisadores com ênfase 
na inovação tecnológica.   

 x x x x 

Acessória Científica 

(Ad hoc) 
x     

Criação de 
comitês 

assessores  Comitê assessor da Pró-
reitoria de Pesquisa e 

Inovação 
x     

30 grupos de pesquisa x     

Aumento de 10% do total 
existente do ano anterior  

 x    

Aumento de 10% do total 
existente do ano anterior   x   

Aumento de 10% do total 
existente do ano anterior    x  

Aumento de 10% do total 
existente do ano anterior     x 

Estimular a 

Realização de pesquisas 

aplicadas e a Inovação 

Tecnológica com o foco no 

desenvolvimento regional. 

Consolidação dos 
antigos e criação 
de novos grupos 

de pesquisa 
certificados pelo 
IF-AL junto ao 

CNPq 

 
Monitorar e apoiar a 

consolidação dos diversos 
grupos de pesquisa 

certificados junto ao CNPq 
do IF-AL 

x x x x x 
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30 Bolsas de Iniciação 
Científica Júnior (BIC 

Junior) FAPEAL 
x     

Aumento de 15% do total 
existente do ano anterior 

(BIC Junior) FAPEAL 
 x    

Aumento de 15% do total 
existente do ano anterior 

(BIC Junior) FAPEAL 
   x  

15 Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) FAPEAL  

x     

10 Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBICT) CNPq 

 x    

Aumento de 15% do total 
existente do ano anterior 

(PIBIC) FAPEAL 
 x    

Aumento de 15% do total 
existente do ano anterior 

(PIBIC) FAPEAL 
  x   

Aumento de 15% do total 
existente do ano anterior 

(PIBIC) FAPEAL 
   x  

Aumento de 15% do total 
existente do ano anterior 

(PIBIC) FAPEAL 
    x 

Aumentar cotas 
de Bolsas de 

Iniciação 
Cientifica 

Aumento de 10% do total 
existente do ano anterior 

(PIBIC) IF-AL 
 x    

Programas 
institucionais de 

bolsas de 
pesquisa para 

discentes 

Sensibilizar os gestores 
para a consolidação do 

programa interno. Apoio do 
CONIF e SETEC para 

viabilizar 
administrativamente novos 

recursos. 

 x    

Roteiro para 
solicitação de 

bolsas 

Elaborar roteiros para 
solicitar novas bolsas aos 

órgãos de fomento (CNPq-
PIBIC e PIBITI / CAPES – 

PIBID, etc) 

x x x   
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Criação do NIT 

(Núcleo de 
Inovação 

Tecnológica do IF-
AL)  

Acompanhar o 
desenvolvimento do curso 

de Gestão da Inovação 
SETEC/UNB que possui 
03 servidores do IF-AL. 

Discutir a concepção do 
Núcleo de Inovação 

Tecnológica no Instituto. 

Apoiar a implantação do 
NIT 

x x x   

Desenvolver 
Linhas de 

pesquisa na 
REDE de 
Educação 

Profissional 

- Promover o debate sobre 
a concepção da pesquisa 
nos institutos. Pesquisa 
aplicada X Pesquisa 
acadêmica.  

 

- Construir programas de 
pesquisa específicos para 
a rede: 

- Programa de articulação 
entre os níveis de ensino, 

- Programas 
interinstitucionais 

 x x   

Indicadores  

Criar um documento-base 
com orientações sobre 

indicadores da pesquisa, e 
inovação na REDE e no 

âmbito do IF-AL 

 x    

Revista EDUTEC 
Lançar 1 edição anual  

(01 on line e 01 impressa) 

x x x x x 
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QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

CRONOGRAMA 
OBJETIVO META AÇÕES GERAIS 

2009 2010 2011 2012 2013 

Manter em 
funcionamento o 

PIQPG6 

Lançar Edital 35 vagas 
(Lato sensu) e 06 (Stricto 

Sensu) 
X x x x x 

Conseguir 
recursos com 

apoio do CONIF e 
SETEC para 

ampliar a oferta 
de vagas no 

PIQPG 

Sensibilizar os gestores 
para a implantação dos 

programas internos. Apoio 
do CONIF e SETEC para 

viabilizar 
administrativamente. 

 x x x x 

Articular 
cooperação 

técnica para os 
diversos 

programas de 
mestrado e 

doutorado da 
UFAL 

Assinatura do termo de 
convênio com os Reitores 
do IF-AL, UFAL, UNEAL e 

UNCISAL,  

x     

01 Dinter Construção civil 

 (Participação do IF-AL 
como Instituição associada 
e como Receptora UFAL)  

x     

Qualificar 

servidores a nível de Pós-

graduaçao Lato e Stricto 

Sensu 

Participar do 
programa 

MINTER7 e 

DINTER8 da 
Capes/Setec 

 

01 Dinter Engenharia de 
Produção 

01 Dinter Informática  

01 Minter em Educação 
Tecnológica  

 x x   

                                                

6  Programa de Incentivo à Qualificação em Pós-graduação. 
7  Mestrado Institucional. 
8  Doutorado Institucional 
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Incentivar 
Servidores a 
participar de 

programas de 
Pós-graduação 

dentro da filosofia 
e regras pré-
estabelecidas 

pelo PIQDTEC9 

Definir nos Campi a 
participação dos 

servidores  

 x x x x 

Parcerias 
institucionais com 

anuência da 
Coordenação de 
Pós-graduaçao 
ligada a Pró-

reitoria de Ensino 
de Cursos de 

Pós-graduação 
Lato e Stricto 

Sensu 

Criar novos Cursos de 
Pós-graduação Lato e 
Stricto Sensu ou/em 
parceria com outras 
instituições com projetos a 
serem submetidos ao 
APCN10 da CAPES11  
indicando em média 05 
vagas em cada turma 
aprovada. 

 x x x x 

3.9. Extensão 

 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

CRONOGRAMA 
OBJETIVO META AÇÕES GERAIS 

2009 2010 2011 2012 2013 

 

Fazer a divulgação dos 
serviços oferecidos pela 

x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidar e expandir a 
extensão, atendendo a 

Oferecer cursos 
de capacitação, 
abertos a 
comunidade, na 
modalidade (FIC 
– Formação 
Inicial e 
Continuada).  

 

Formatar cursos em 
sintonia com o mercado 
de trabalho. 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

                                                

9  Programa Institucional de Qualificação de Docentes e Técnicos  (SETEC/CAPES) 
10  Aprovação de Cursos Novos da CAPES 
11  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior 



Plano de Desenvolvimento Institucional (2009 – 2013) 
 

 

 

 

79

Reativar a incubadora de 
empresas.  x x x x 

Difundir na 
Instituição a 
cultura 
empreendedora. Possibilitar a 

implantação de empresas 
 x x x x 

      
Participar de programas 
governamentais que 
propiciem a parceria 
junto ao setor público 

x x x x x 
Promover ações 
de inclusão 
social. 

Disseminar a inclusão 
digital. x x x x x 

Demonstrar através dos 
eventos as 
potencialidades da 
Instituição.  

x x x x x 

Elaboração de projetos 
relacionados a Eventos, 
com as comunidades 
externas e internas. 

 

Atingir através 
dos eventos a 
integração entre 
as comunidades 
internas e 
externas. 

Promover oficinas de 
cultura para as 
comunidades interna e 
externa. 

 

 

x x x x x 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

CRONOGRAMA 
OBJETIVO META AÇÕES GERAIS 

2009 2010 2011 2012 2013 

Indicação, pelo Diretor 
Geral de cada campus, 
de um servidor para a 
coordenação de 
extensão. 

x x x x x 

Disponibilização, pelo 
Diretor Geral de cada 
campus, de espaço físico 
e material. 

x x x x x 

Consolidar a estrutura 
para atendimento das 
atividades de extensão 
em cada campus. 

 

Garantir uma 
estrutura mínima 
de gestão em 
cada campus, em 
funcionamento, 
para atender as 
demandas de 
extensão. 

 

Treinamento oferecido 
pela PROEX aos 
servidores indicados 
para a função 

 

x x x x x 
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Elaboração de minuta de 
regulamento para a 
concessão de bolsas de 
extensão. 

x x x x x 

Regulamentar a 
concessão de 
bolsas de 
extensão para 
discentes com 
recursos 
orçamentários do 

Confecção de modelo de 
edital para a concessão 
de bolsas de extensão 
para discentes. 

x x x x x 

Negociar com a Pró-
reitoria de Administração e 
Planejamento a destinação 
de recursos orçamentários 

x x x x x 

Definir regulamentação 
e recursos para 
concessão de bolsas de 
extensão para discentes. 

Instituir bolsas de 
extensão para 
discentes com 

recursos 
orçamentários do 

Instituto Federal de 
Alagoas. 

 

Selecionar os projetos de 
extensão através de edital 

x x x x x 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

CRONOGRAMA 
OBJETIVO META AÇÕES GERAIS 

2009 2010 2011 2012 2013 

Definir o novo 
regulamento de 

estágio. 
x     

x     

Regulamentar as 
atividades de extensão, 
com base nas 
dimensões da extensão 
definidas pelo 
FORPROEX - Fórum 
dos Pró-reitores de 
Extensão da Rede 
Federal de Educação 
Profissional, Científica 
e Tecnológica. 

 

Definir o 
regulamento para 

a prestação de 
serviços. 

Discutir a regulamentação 
de cada uma das 

dimensões. 

x     
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3.10. Desenvolvimento Institucional 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CRONOGRAMA 
OBJETIVO META AÇÕES GERAIS 

2009 2010 2011 2012 2013 

Criação do Núcleo 
Interdisciplinar de Avaliação 

do PDI 
X     

Sistematizar critérios e 
objetos de avaliação da 
implementação do PDI. 

X X X   

Avaliar e 
acompanhar  a 

concretização das 
ações 

desenvolvimentistas 
previstas no 
presente PDI Desenvolver a cultura da 

avaliação institucional com 
demais órgãos relacionados. 

 X X X X 

Criação de mala direta do 
setor produtivo regional. 

X     
Estabelecer vias de 

comunicação 
contínua com o 

setor produtivo e 
suas representações. 

Criação de mala direta do 
órgãos representativos dos 

setores primário, secundário e 
terciário regionais. 

X     

Criar o Núcleo Central de 
Assistência aos Portadores de 

Necessidades Especiais 
X     

Criar os Núcleos de 
Assistência aos Portadores de 
Necessidades Especiais (dos 

Campi) 

 X    

Realizar a integração 
institucional com vistas 
ao seu desenvolvimento, 
no contínuo processo de 
acompanhamento e 
desenvolvimento das 
ações relativas  a esse 
espectro da sua atuação. 

Solidificar ações 
demandadas pela 

sociedade alagoana 
em parceria com as 

Pró-Reitorias de 
Ensino, Extensão e 

Pesquisa e 
Inovação. 

Criar o Núcleo Central de 
Ações Inclusivas. 
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Integrar à Pró-
Reitoria de 

Desenvolvimento 
Institucional os 
mecanismos de 

comunicação social 
do Instituto. 

Lançar o Jornal Integrado do 
IF-AL 

X X    

Criar a cultura da informação 
institucional integrada 

Unificar as 
informações 

instittucionais e 
socializa-las 

Criação do Núcleo de Difusão 
da Informação 

X X    
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3.11. Ensino 

 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

OBJETIVO AÇÕES GERAIS METAS 
CRONOGRAMA 

2009 2010 2011 2012 2013 

Consolidar e 
expandir a oferta dos 
cursos integrados. 

Ampliar a oferta de cursos 
técnicos integrados observando 

as demandas e arranjos 
produtivos regionais. 

21 cursos  

 17 4   

Promover atividades de pesquisa 
e extensão articuladas ao ensino. 

08 núcleos 
temáticos por 
curso/área. 

1 3 4   

Instituir grupos de trabalhos 
sobre a Prática Profissional. 

08 Grupos de 
Trabalho por área 
do currículo  

1 3 4   

Instituir grupos de trabalhos 
sobre a integração curricular. 

08 Grupos de 
Trabalho  

1 3 4   

 Reestruturar e 
ampliar a oferta dos 
cursos técnicos 
subseqüente. 

Estudo de viabilidade de 
manutenção dos cursos 

existentes. 

01 Observatório 
do mundo do 
trabalho para o 
IF-AL 

 x    

Estudo de demanda para os  
novos cursos observando os  

arranjos produtivos regionais. 

01 Observatório 
do mundo do 
trabalho para o 
IF-AL 

 x    

Reformulação dos projetos dos 
cursos ofertados. 

07  Projetos de   
cursos 

2 5    
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Composição de projetos de novos 
cursos. 

04 Projetos de 
cursos 

 1 3   

Consolidar e 
expandir a oferta dos 
cursos superiores de 
tecnologia. 

Estudo de viabilidade de 
manutenção dos cursos 

existentes. 

01 Observatório 
do mundo do 
trabalho 

x  
 

 

 

 

 

 

Estudo de demanda para os  
novos cursos observando os  

arranjos produtivos regionais. 

01 Observatório 
do mundo do 
trabalho 

x     

Reformulação dos projetos dos 
cursos ofertados. 

12 Projetos de   
cursos 

4 8    

Composição de projetos de novos 
cursos. 

05 Projetos de   
cursos 

2 1  2  

Desencadear a oferta 
de cursos de 

Implantar cursos de licenciaturas. 06 cursos  2 2 1 1 

Implantar cursos de 
bacharelados/Engenharias. 

05 cursos   3  2 

Implantar curso de 
complementação pedagógica. 

01 curso  x x x x 

Consolidar políticas 
de EAD como 
ferramentas para 

Ampliar a oferta regular de 
licenciaturas. 

04 cursos  4    

Implantar cursos de licenciatura a 
partir do PARFOR. 

04 cursos  4    

Ofertar curso superior de 
bacharelado. 

01 curso  1    

Implantar cursos de pós-
graduação lato-sensu. 

01 curso  1    

Consolidar e ampliar 
a oferta de cursos 
presenciais de Pós-
graduação. 

Criação de Programa de Pós-
Graduação, com marco 
regulatório específico. 

01 Regimento da 
Pós-Graduação 

x     
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Reformulação do projeto de 
curso ofertado. 

01 projeto x     

Implantar cursos de pós-
graduação lato-sensu. 

06 cursos  2 2 2  

Implantar cursos de pós-
graduação stricto-sensu. 

01 curso     x 

Desenvolver 
Programa de 
Formação 
Continuada. 

Promover cursos de 
aperfeiçoamento sobre prática 

escolar (avaliação de 
aprendizagem, currículo, 

planejamento escolar, 
metodologias de ensino, 
legislação educacional) 

02 por ano 

x x x x x 

Promover seminários, simpósios 
e palestras sobre Educação   

(Profissional, a Distância, Jovens 
e Adultos, Especial, Campo, etc) 

04 por ano 

x x x x x 

Assegurar 
mecanismos de 
permanência com 
sucesso do aluno na 

Consolidar Programa de Suporte 
de Aprendizagem para os alunos 

da Educação Básica 

01 por campus 
x x x x x 

Criar espaços de apoio as 
atividades acadêmicas. 

 x x x x x 

Redimensionar o Programa de 
Monitorias. 

01 programa x x    

Criar programa de estudos e de   
acompanhamento escolar para 

alunos contemplados com bolsa 
de trabalho. 

01 programa 

x x    

Desenvolver 
programa de 
atendimento à alunos 
portadores de 

Instituir núcleos de apoio a 
portadores de necessidades 

educativas especiais. 

01 núcleo por 
campus  x x   

Implementar meios de garantia 
da acessibilidade. 

01 projeto por 
campus 

x x x x x 
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Adquirir equipamentos de 
tecnologias assistidas. 

De acordo com a 
necessidade  

x x x x x 

 

Democratizar os 
espaços de gestão 

Elaborar marco regulatório de 
funcionamento das instâncias 

colegiadas 

01 regimento 
x     

Instituir conselhos de campus. 01 por campus  x    

Instituir colegiado dos cursos 
superiores 

01 por curso  x    

Instituir colegiado dos cursos de 
Educação Básica por área  

profissional 

01 por área em 
cada campus  x    

Reestruturar espaços 
do ensino 
melhorando as 

Ampliar e atualizar o acervo 
bibliográfico. 

Observar Board 
de Infra-estrutura 

x x x x x 

Criar laboratórios de ensino. 
Observar Board 
de Infra-estrutura 

x x x x x 

Criar um centro multimídia de 
informação. 

Observar Board 
de Infra-estrutura 

x x x x x 

Modernizar e ampliar a infra-
estrutura de laboratórios, parque 

gráfico e multimeios. 

Observar Board 
de Infra-estrutura x x x x x 
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4. Perfil do Corpo Docente e Técnico-Administrativo 

4.1. Composição 

4.1.1. Corpo Docente 

O quadro de docentes do Instituto Federal de Alagoas é, atualmente, composto de 

339 servidores, distribuídos em 04 (quatro) campi em funcionamento, conforme perfil 

apresentado nas Tabelas a seguir. 

Tabela 19: Distribuição do Corpo Docente por Titulação. 

 

4.1.2. Corpo Administrativo 

O quadro de técnico-administrativos do Instituto Federal de Alagoas é, 

atualmente, composto de 371 servidores, distribuídos em 04 (quatro) campi em 

funcionamento, conforme perfil apresentado nas Tabelas a seguir. 

Tabela 20: Distribuição do Corpo Administrativo quanto à titulação. 

 

Número total de docentes em exercício e afastado da IES, por grau de formação, por regime de trabalho  
e sexo, no 1° semestre de 2008.

Grau de Fromação
Tempo Integral Tempo Parcial Horista Total
Fem Masc Fem Masc Fem Masc

Sem graduação 1 3 0 0 0 0 4
Graduado 8 14 4 9 0 0 35
Especialista 20 74 9 23 4 1 131
Mestre 39 77 3 11 1 1 132
Doutor 6 16 0 2 0 0 24
Total Geral 74 184 16 45 5 2 326
Fonte: SiedSup
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4.2. Plano de carreira 

Os docentes desse Instituto estão enquadrados na Carreira de Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, criada a partir Lei nº 11.784/2008.  

Os servidores técnico-administrativos estão enquadrados no Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), criado pela Lei nº 11.091/2005.  

4.3. Critérios de seleção e contratação 

De acordo com a Lei nº 11.784/2008, exigir-se-á para a investidura nos cargos de 

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico aprovação em concurso público de provas 

e títulos, que constará de prova objetiva ou escrita, prova de desempenho didático e prova de 

títulos. A comissão organizadora deve, ao planejar o concurso, buscar selecionar profissionais 

que detenham as competências gerais, técnicas e/ou científicas e didáticas necessárias à 

atuação docente de qualidade na respectiva área.  

Conforme disposto no artigo 9º do PCCTAE, o ingresso em cargos da carreira 

técnico-administrativa dar-se-á mediante concurso público de provas ou provas e títulos, 

obedecendo ao disposto nos parágrafos do referido artigo. O Edital do Concurso de Seleção 

deve ser organizado de modo a buscar profissionais que detenham determinadas competências 

gerais e técnicas.  

4.4. Procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro 

Para atender à necessidade temporária de pessoal docente, a Lei nº 8.745/1993 

possibilita a contratação de professor substituto, cujo contrato é por tempo determinado de até 

01 ano, sendo passível de prorrogação uma única vez. 

A seleção de professores substitutos deve ser feita através de processo seletivo 

simplificado, constituído de uma prova de desempenho didático e de prova de títulos, de 

modo a selecionar docentes com competências técnicas e didáticas necessárias para uma 

atuação de qualidade na área específica. 
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4.5. Cronograma e plano de expansão do corpo docente, com titulação, regime de 
trabalho, detalhando perfil do quadro existente e pretendido para o período de vigência 
do PDI.  

Distribuição do Corpo Docente por Titulação no período 2009-2012. 

Tabela 21: ano de referência 2009. 

Quantidade 
Titulação 
Mínima Maceió Palmeira dos 

Índios 
Marechal 
Deodoro 

Satuba 

Graduação - - - - 
  

Tabela 22: ano de referência 2010 

Quantidade 
Titulação 
Mínima Maceió Palmeira dos 

Índios 
Marechal 
Deodoro 

Satuba 

Graduação 52 02 10 - 
 

Tabela 23: ano de referência 2011 

Quantidade 
Titulação 
Mínima Maceió Palmeira dos 

Índios 
Marechal 
Deodoro 

Satuba 

Graduação 32 04 - 03 
 

Tabela 24: ano de referência 2012 

Quantidade 
Titulação 
Mínima Maceió Palmeira dos 

Índios 
Marechal 
Deodoro 

Satuba 

Graduação - 01 - - 
 

Tabela 25: ano de referência 2013 

Quantidade 
Titulação 
Mínima Maceió Palmeira dos 

Índios 
Marechal 
Deodoro 

Satuba 

Graduação - 03 - - 
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4.6. Cronograma e plano de expansão do corpo docente, com titulação, regime de 
trabalho, detalhando perfil do quadro existente e pretendido para o período de vigência 
do PDI (Novos Campi).  

Distribuição do Corpo Docente por Titulação no período 2009-2012. 

Tabela 26: ano de referência 2009. 

Quantidade Titulação 
Mínima Arapiraca Maragogi Penedo Piranhas 
Graduação - - - - 

  

Tabela 27: ano de referência 2010 

Quantidade Titulação 
Mínima Arapiraca Maragogi Penedo Piranhas 
Graduação 30 30 30 30 

 

Tabela 28: ano de referência 2011 

Quantidade Titulação 
Mínima Arapiraca Maragogi Penedo Piranhas 
Graduação 10 10 10 10 

 

Tabela 29: ano de referência 2012 

Quantidade Titulação 
Mínima Arapiraca Maragogi Penedo Piranhas 
Graduação 10 10 10 10 

 
Tabela 30: ano de referência 2013 

Quantidade Titulação 
Mínima Arapiraca Maragogi Penedo Piranhas 
Graduação 10 10 10 10 
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4.7. Cronograma e plano de expansão do Corpo Técnico-Administrativo, com titulação, 
regime de trabalho, detalhando perfil do quadro pretendido para o período de vigência 
do PDI (Novos Campi). 

Distribuição do Corpo Técnico-Administrativo por Titulação no período 2009-2012. 

Tabela 31: ano de referência 2009. 

Quantidade 
Cargo/Função 

Arapiraca Maragogi Penedo Piranhas 
Vários - - - - 

  

Tabela 32: ano de referência 2010 

Quantidade 
Cargo/Função 

Arapiraca Maragogi Penedo Piranhas 
Vários 25 25 25 25 

 

Tabela 33: ano de referência 2011 

Quantidade 
Cargo/Função 

Arapiraca Maragogi Penedo Piranhas 
Vários 10 10 10 10 

 

Tabela 34: ano de referência 2012 

Quantidade 
Cargo/Função 

Arapiraca Maragogi Penedo Piranhas 
Vários 10 10 10 10 

 
Tabela 35: ano de referência 2013 

Quantidade 
Cargo/Função 

Arapiraca Maragogi Penedo Piranhas 
Vários 05 05 05 05 
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5. Organização Administrativa do IF-AL12 

Em decorrência da reestruturação promovida o Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Alagoas, passamos a contar com cinco diferentes estruturas 

organizacionais relativas aos campi, além daquela relativa à reitoria, naturalmente, divergente 

das demais. 

Desse modo restou estruturado da forma seguinte: 1. Pré-Expansão I (até 1500 

alunos): os campi Marechal Deodoro e Palmeira dos Índios; 2. Pré-Expansão II (Até 3000 

alunos): campus Maceió; 3. Pré-Expansão Agrícola: campus Satuba; 4. Reitoria; 5. Expansão 

Industrial: os campi de Arapiraca, Penedo, Piranhas e Maragogi. 

As extensões previstas para funcionar no referido Instituto não apresentam 

estrutura organizacional ainda descrita nas propostas apresentadas. 

No mais, a questão da estrutura organizacional, instâncias de decisão e órgãos 

colegiados, bem como, suas competências e composições carecem, ainda, de normatização em 

diploma próprio, qual seja, o Estatuto, ainda em fase de apreciação e posterior aprovação. 

5.1. Estrutura organizacional, instâncias de decisão e organograma institucional e 
acadêmico 

A seguir são apresentadas as estruturas organizacionais em razão das diferentes 

formações dos campi e da Reitoria, conforme anteriormente descrito, que ora coligimos, mas 

que ainda se encontra em fase de discussão nos órgãos competentes. 

 

                                                

12  O conteúdo apresentado no presente eixo, no trato da organização administrativa dos campi e da 
reitoria do IF-AL representam a proposta do Conife, ainda sob análise no Setec/MEC e no já aludido Estatuto, 
igualmente sob análise. 
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5.2. Órgãos Colegiados: competências e composição 

5.2.1. Conselho Superior13 

O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo 

do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas IF-AL, tendo a seguinte 

composição: 

I. o Reitor, como presidente; 

II. representação de 01 servidor docente por campus, eleitos por seus pares, 

na forma regimental; 

III.  representação de 01 membro por campus destinada ao corpo discente, 

eleito por seus pares, na forma regimental; 

IV. representação de 01 servidor técnico-administrativo por campus, eleito 

por seus pares, na forma regimental; 

V. representação de 01 dos egressos; 

VI. representação de 03 representantes da sociedade civil, sendo 01 (um) 

indicado por entidades patronais, 01 (um) indicado por entidades dos 

trabalhadores, 01 (um) representantes do setor público e/ou empresas 

estatais; 

VII.  representação de 01 (um) servidor do Ministério da Educação, designado 

pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; 

VIII.  representação de 02(dois) membros do Colégio de Dirigentes, eleito por 

seus pares, na forma regimental; 

                                                

13  Material pendente de aprovação na Comissão de Elaboração do Estatuto do IF-AL. [literis] 
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Os membros do Conselho Superior (titulares e suplentes), de que tratam os 

itens II, III, IV e V serão designados por ato do Reitor. 

Os mandatos serão de 02 (dois) anos, permitida uma recondução para o período 

imediatamente subseqüente, excetuando-se os membros natos, de que tratam os itens I e o 

VIII.  

Ocorrendo o afastamento definitivo de qualquer dos membros do Conselho 

Superior, assumirá o respectivo suplente para a complementação do mandato 

originalmente estabelecido. 

O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus 

membros. 

São Competências do Conselho Superior: 

I. aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Alagoas IF-AL e zelar pela execução de sua 

política educacional; 

II. aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade 

escolar para escolha do Reitor do IF-AL e dos Diretores-Gerais dos 

Campi, em consonância com o estabelecido nos arts. 12 e 13 da Lei nº. 

11.892/2008; 

III.  aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação e apreciar 

a proposta orçamentária anual; 

IV. aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, 

regulamentos internos e normas disciplinares; 

V. aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências 

profissionais, nos termos da legislação vigente; 

VI. autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico; 
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VII.  apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, 

emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos 

registros; 

VIII.  deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de 

serviços em geral a serem cobrados pelo Instituto Federal; 

IX. autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito 

do IF-AL, bem como o registro de diplomas; 

X. aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do IF-AL, 

observados  os parâmetros definidos pelo Governo Federal e legislação 

específica;  

XI. deliberar sobre questões submetidas à sua apreciação. 

5.2.2. Colégio de Dirigentes14 

O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo 

decisório da Reitoria, possuindo a seguinte composição: 

o Reitor, como presidente; 

os Pró-Reitores; e 

os Diretores-Gerais dos Campi. 

O Colégio reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus 

membros. 

São  Competências do Colégio de Dirigentes: 

I. Apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos; 

                                                

14  Material pendente de aprovação na Comissão de Elaboração do Estatuto do IF-AL. [literis] 
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II. Apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, 

convênios e contratos, bem como para elaboração de cartas de intenção 

ou de documentos equivalentes; 

III.  Propor a criação e/ou alteração de funções e órgãos administrativos da 

estrutura organizacional do IF-AL; 

IV. Apreciar e recomendar o calendário de referência anual; 

V. Apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão;  

VI. Apreciar os assuntos de interesse da administração do IF-AL a ele 

submetido. 

5.2.3. DA Câmara de Ensino e Pesquisa  

A Câmara de Ensino e Pesquisa, órgão de apoio da Reitoria, de caráter técnico, 

consultivo e deliberativo no que diz respeito ao ensino e a pesquisa desenvolvidos no IF-

AL , compõe-se de: 

• Pró- Reitor de Ensino; 

• Pró- Reitor de Pesquisa; 

• Diretor do Departamento de Articulação Pedagógica; 

• Diretores de campus; 

• 01 pedagogo de cada campus; 

A Câmara reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus 

membros. Será presidida pelo Pró-Reitor de Ensino, tendo como vice-presidente o Pró-

Reitor de Pesquisa. Todos os seus membros serão designados por ato do Reitor.   

Suas atribuições são, dentre outras, deliberar sobre: 

I. a política e organização do ensino do IF-AL;  



Plano de Desenvolvimento Institucional (2009 – 2013) 
 

 

 

 

103 

II. análise e aprovação de projetos de cursos; 

III.  modificação de estrutura curricular; 

IV. propor normas de organização didática; 

V. propor a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do 

IF-AL; 

VI. adotar medidas e/ou implantar programas que visem à dinamização do 

ensino na perspectiva da fortalecimento da cidadania; 

VII.  incentivar a pesquisa como forma de aperfeiçoamento acadêmico com 

vistas a contribuir para o desenvolvimento social. 

5.3. Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

I. Bibliotecas; 

II. Assistência Estudantil (Serviço social, médico e odontológico, nutrição, 

psicológico); 

III.  Núcleos Temáticos: (diversidade, gênero, étnica, religiosa, cultural, 

sexualidade, drogadição, deficiência, Cidadania “direitos e deveres”, 

etc.);  

IV. Núcleos de Estudos; 

V. Núcleo de Formação Continuada.
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6. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

6.1. Formas de Acesso, Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

6.1.1. Formas de Acesso 

Com o objetivo de diversificar as formas democráticas de ingresso no Ensino 

Público Federal, o IF-AL estabelece requisitos para cada nível ou modalidade de ensino, 

quais sejam: 

� Curso Técnico Integrado - O ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio 

Integrado dar-se-á por intermédio de Exame de Seleção, de natureza pública, tendo como 

requisito mínimo a conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. O aludido Exame terá 

suas provas, número de vagas, normas e procedimentos definidos em Edital de Seleção. 

� Cursos Subsequentes - O ingresso nos Cursos Subsequentes dar-se-á por 

intermédio de Exame de Seleção, de natureza pública, tendo como requisito mínimo a 

comprovada conclusão do ensino médio. 

� Educação de Jovens e Adultos - O ingresso no Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos - PROEJA, dar-se-á por intermédio de seleção, de natureza pública, 

tendo como requisito mínimo a conclusão do ensino fundamental, não ter concluído o 

Ensino Médio e ter idade mínima de 18 anos ou a completar até o dia da matrícula. 

� Cursos Superiores - O ingresso nos Cursos Superiores dar-se-á mediante 

Concurso Vestibular, Exame Nacional do Ensino Médio ou outra modalidade de ingresso 

que o governo federal venha a adotar, de natureza pública, tendo como requisito mínimo a 

conclusão da Educação Básica. 

O certame terá suas provas, número de vagas, normas e procedimentos 

preceituados em Edital de Seleção.  

6.1.2.  Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

O Programa de Bolsa de Trabalho do IF-AL é organizado pelo Setor de 

Serviço Social, e conta atualmente com 175 alunos bolsistas do antigo CEFET-AL e 46 da 

Antiga Escola Agrotécnica Federal de Satuba, perfazendo um total de 221 alunos, que 
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foram selecionados em virtude das suas condições socioeconômicas, a executarem 

atividades administrativas.  

A seleção, realizada pelo Setor de Serviço Social, ocorre através de inscrição 

do aluno, entrevista, entrega de documentação e visita domiciliar (efetuada por 

amostragem).  

Existem também outros bolsistas na modalidade de monitores, sendo 70 alunos 

no antigo CEFET-AL e 10 alunos na antiga Escola Agrotécnica de Satuba, selecionados 

pela Área da Instituição onde irão desenvolver suas atividades de acordo com suas 

habilidades. 

Há também as bolsas de pesquisas que são selecionadas pelos professores 

pesquisadores do Instituto Federal, através do desempenho dos alunos. Atualmente, 

existem 72 bolsas nos Campus de Maceió, Marechal Deodoro e Palmeira dos Índios  e 12 

no Campus Satuba. No Campus Satuba, 10 bolsas são para estagiários, destinadas às 

escolas Estaduais de Nível Médio (4 bolsas) e Superior (6 bolsas). 

Ademais, existe disponibilidade de bolsas no valor de R$ 100,00 reais para os 

alunos regularmente matriculados no PROEJA e com frequência regular. A bolsa contribui 

para a alimentação, transporte e compra de materiais escolares dos alunos matriculados no 

programa. 

Tabela 36: Projeção do Número de Bolsas  para os Próximos Cinco Anos. 

Bolsas 2009 2010 2011 2012 2013 
Trabalho 221 243 267 294 323 

Monitoria 80 88 97 107 118 

Pesquisa 84 92 101 111 122 

Estágio 10 11 12 13 15 

As projeções das bolsas foram calculadas com base no percentual de 

crescimento de 10% a.a. 
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6.2. Estímulos à permanência  

6.2.1. Setores de assistência ao aluno 

O Setor de Serviço Social do IF-AL realiza, através da Coordenadoria de 

Apoio ao Aluno, atendimentos médicos (com médico, auxiliar de enfermagem, técnicos de 

enfermagem), odontológicos, assistência social, serviço de alimentação (nutrição) e 

psicológicos aos alunos da Instituição, inobstante sendo necessário nos próximos cinco 

anos um aumento dos profissionais que prestam assistência aos discentes dos Campi.  

Outrossim, são realizadas concessões de óculos de grau em todos os Campi 

(exclusive o Campus Satuba) e liberação de medicamentos, além  de distribuição de uma 

quantidade reduzida de vales-transportes, fardamentos e de alimentação balanceada para 

alunos carentes do Instituto Federal de Alagoas, conforme seleção socioeconômica dos 

alunos inscritos.  

Há que se considerar, ainda, a isenção das taxas de inscrição nos exames de 

seleção do IF-AL, de acordo com os pré-requisitos pautados no Decreto n° 6.135 e 

documentos pertinentes de comprovação. 

Ademais, os Campi do IF-AL contemplam moradia estudantil, lavanderia, sala 

de jogos, quadra poliesportiva, ginásio, campo de futebol, laboratório de informática, 

biblioteca, setor de guarda-volume, sala multimídia, área de lazer e de estudo, mas com 

previsão de melhoramento para acomodação de futuros cursos e novos alunos. 

Tabela 37: Projeção de Ampliação nos Benefícios para Alunos Carentes. 

BENEFICIOS 2009 2010 2011 2012 2013 
Vale Transporte 337 405 486 583 700 
Fardamento 495 594 713 856 1027 
Alimentação 1480 1776 2131 2557 3068 

Os cálculos efetuados para obtenção da projeção dos benefícios levaram em 

consideração o percentual de 20% de crescimento ao ano. 
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6.2.2. Formação de Núcleo de Consultoria sócio-psico-educacional destinado a alunos 
e docentes do IF-AL 

Trata-se de um espaço multi e interdisciplinar que reúna os profissionais da 

pedagogia, assuntos educacionais, psicologia e serviço social, tendo como objetivo a 

contínua revitalização e atualização do pensamento e prática educativa. 

Para a implementação do Núcleo em comento, faz-se necessário que haja nos 

próximos cinco anos um aumento significativo nos quadros profissionais da Instituição nas 

áreas: pedagógica, psicologia e de serviço social.  

O Núcleo de Consultoria localizar-se-á em local estratégico, que atenda a 

diversos encaminhamentos, tanto do aluno, quanto do professor, tendo como objetivo a 

estimulação da busca de soluções viáveis para ambos e para a Instituto Federal de Alagoas. 

6.3. Organização estudantil  

O Instituto Federal de Alagoas estimula o pleno exercício da cidadania, através 

das diversas organizações estudantis representativas em diversos níveis e modalidades de 

ensino, a saber: 

• CAE – Centro Apoio ao Estudante; 

• CAA – Coordenadoria de Apoio ao Aluno; 

• GRÊMIO ESTUDANTIL, atuando no Ensino Médio e Técnico Integrado em todos 
os Campi; 

• DA/CA – Diretório Acadêmico e Central Acadêmica, representando os 
universitários do IF-AL; 

• DCE - Diretório Acadêmico dos Estudantes. 

Todas as ações de interesse dos discentes no âmbito da organização estudantil 

são desempenhadas pelos Grêmios Livres, para alunos dos cursos da Educação Básica, e 

pelos Diretórios Acadêmicos de cada curso e Diretório Central dos Estudantes da 

Instituição, para alunos os Cursos Superiores. 

Não obstante, o IF-AL necessita de locais mais adequados para atender as 

aspirações da comunidade interna, através de espaços físicos nos quatros Campi que 
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viabilizem uma melhor acomodação dos representantes e interação destes com os alunos, 

para o fortalecimento dos seguimentos estudantis. 

6.4. Acompanhamento dos egressos 

A Instituição tem promovido nos últimos anos alguns encontros de Egressos, 

para fins de apresentações dos Cursos e Manual do Aluno. Contudo, inexiste um programa 

integrado de acompanhamento em todos os Campi, razão pela qual o Instituto Federal de 

Alagoas consolidará um cronograma de atividades e organizará essas informações em um 

banco de dados, para novos encontros e capacitação periódica. 
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7. Infra-Estrutura 

Neste item, apresenta-se, de forma sucinta, a infraestrutura física e acadêmica 

do Instituto Federal de Alagoas, bem como um cenário de expansão no transcurso de cinco 

(05) anos, a fim de proporcionar melhores condições à comunidade interna dos Campi e 

fortalecer a infraestrutura atualmente existente, no que se refere às atividades 

administrativas  e acadêmicas. 

 

7.1. Acervo Bibliotecário 

 



Plano de Desenvolvimento Institucional (2009 – 2013) 
 

 

 

 

110 

 

7.2. BOARD DE INFRAESTRUTURA (Campus Maceió) 

CRONOGRAMA ANUAL DE 
EXPANSÃO E REFORMA 

Até 
2009 

Até 
2010 

Até 
2011 

Até 
2012 

Até 
2013  

CAMPUS 

 

CARACTERIZAÇ
ÃO DA 

ESTRUTURA 
FÍSICA 
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D

ep
en

dê
nc
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MACEIÓ 
Salas de 

Coordenação  
14 01 01 06 02 - - - - - - 

 Salas de Professores 06 - - 01 - - - - - - - 
 Salas de aula 33 - - 20 10 - - - - - - 
 Sanitários 32 - - 24 - - - - - - - 
 Refeitório 01 - - � - - - - - - - 
 Cantina 01 - - - - - - - - - - 
 Auditório 01 - - � - - - - - - - 
 Miniauditórios  04 - - � - - - - - - - 
 Salas Multimeios 09 - - - 01 05 - - - - - 
 Biblioteca 01 - - � - - - - - - - 
 Salas de Pesquisa 05 - - - - � - - - - - 
 Campo de Futebol 01 - - - - - - � - - - 
 Ginásio de Esporte 01 - - - - � - - - - - 
 Quadra de Esporte 02 - - � - - - - - - - 
 Pista de Atletismo 01 - - - - - - - - - - 

 
Quadra de Vôlei de 

Praia 
01 - - � - - - - - - - 

 
Salas de Setores 
Administrativos 

65 - - 10 - 05 - - - - - 

 Salas de Apoio 26 - 01 03 - 02 - - - - - 
 Depósitos 17 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Matemática 
01 � 01 � 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Biologia ou 
Biotecnologia 

01 - - � - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Microbiologia 

01 - - - - - 01 - - - - 

 
Laboratório de 

Línguas 
- - - - - - 01 - - - - 

 Laboratório de 01 - - - - - 01 - - - - 
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Física 

 
Laboratório de 

Química 
06 - - - - � 01 - - - - 

 
Laboratório de 

Design de Produtos 
- - - - - - - - 01 - - 

 
Laboratório de 
Hospedagem 

- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 
Alimentos e 

Bebidas 
- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Bares e 
Restaurantes. 

- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Relações Públicas e 
Eventos 

- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Informática 
07 - - - 01 - 01 - - - - 

 
Laboratório de 

Turismo 
- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Processamento de 
Alimentos 

- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Processos 
Industriais 

- - - - - - - - - - 01 

 
Laboratório de 

Mecânica 
15 - - � - - - - - - - 

 
Laboratório de Solo 

e Geologia 
01 - - � - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Pavimentação 

01 - - � - - - - - - - 

 
Laboratórios de 
Eletrotécnica 

12 - - - - - - - 02 - - 

 
Laboratório de 

Design 
03 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Manutenção de 

Hardware. 
- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Redes 
- - - - 01 - - - - - - 

 

Laboratório de 
Desenvolvimento de 

Software e de 
Banco de Dados 

- - - - 01 - - - - - - 

 Bloco de Eletrônica 01 � - - - - - - - - - 

 Laboratório de - - - - 02 -  - - - - 
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Segurança do 
Trabalho 

 
Reestruturação da 

rede elétrica. 
- - - - � - - - - - - 

 
Controle 

automatizado nas 
portarias de acesso. 

- - - - � - - - - - - 

 

Recuperação das 
colunas de 

sustentação dos 
corredores do Bloco 

Principal. 

- � - - - - - - - - - 

 
Banheiros especiais 
para portadores de 

necessidades 
- - - - 03 - - - - - - 

 
Bloco de 

Construção Civil. 
01 - - - - - - � - - - 

 
Sistema de 

segurança eletrônica 
- - - - 01 - - - - - - 

 

Controle 
automatizado nas 

portarias de acesso à 
Instituição. 

- - - - 01 - - - - - - 

 
Gerador de energia 

elétrica. 
01 - - � - - - - - - - 

 

Estúdio de Áudio e 
Imagem para fins 
educativos/TV 
institucional 

- - - - - - 01 - - - - 

 Ilhas de Impressão 05 - - - - - - - - - - 

 Setor de Arquivo 01 - - � - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Construção Civil 
02 - - � - - - - - - - 

 
Piscina Semi-

olímpica 
01 - - - - � - - - - - 

 Garagem 01 - - - - � - - - - - 

 Muro 01 - - � - - - - - - - 

 Arquibancada - - - - - - - - - - - 
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 Vestiário - - - - - - - - - - - 

 Bicicletário - - - - - - - - - - - 

 
Sala convencional 

de reunião 
- - - - - - - - - - - 

 
Sala de vídeo-

conferência e tele-
conferência 

- - - - 01 - - - - - - 

 Consultório Médico 01 - - � - - - - - - - 

 
Consultório 

Odontológico 
01 - - � - - - - - - - 

 
Consultório 
Psicológico 

01 - - � - - - - - - - 

 Alojamento - - - - - - 01 - - - - 

 Sala de Artes 01 - - � - - - - - - - 

 Espaço Cultural - - - - 01 - - - - - - 

 

7.3. BOARD DE INFRAESTRUTURA (Campus Marechal Deodoro) 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE 
EXPANSÃO E REFORMA 

Até 
2009 

Até 
2010 

Até 
2011 

Até 
2012 

Até 
2013  

CAMPUS 

 

CARACTERIZAÇ
ÃO DA 
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MARE-
CHAL 

DEODORO 

Salas de 
Coordenação  

02 - - - - - - � - - - 

 Salas de Professores 01 - - - - � - - - - - 
 Salas de aula 22 - - - 11 - 11 - - - - 
 Sanitários 12 - - - - - - - - - - 
 Refeitório 01 - - - - � - - - - - 
 Cantina 01 - - - - - - - - - - 
 Auditório 01 - - - - - 01 - - - - 
 Miniauditórios  - - - - - - - - 01 - - 
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 Salas Multimeios 04 - - - - - - - - - - 
 Biblioteca 01 � - - - - - - - - - 
 Salas de Pesquisa 01 - - - 01 - - - - - - 
 Campo de Futebol 01 - - � - - - - - - - 
 Ginásio de Esporte - - - - - - 01 - - - - 
 Quadra de Esporte 02 - - - - - - - - - - 
 Parque Aquático - - 01 - - - - - - - - 
 Pista de Atletismo - - - - - - 01 - - - - 

 
Quadra de Vôlei de 

Praia 
01 - - - - - - - - - - 

 
Salas de Setores 
Administrativos 

21 - - - - - - � - - - 

 Salas de Apoio 01 - - - - - - - - - - 
 Depósitos 01 - - � - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Gestão Ambiental 
- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Produção de Texto 
- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Matemática 
- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Biologia ou 
Biotecnologia 

- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 
Microbiologia 

- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Línguas 
01 - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Física 
01 - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Química 
01 - - � - - 01 - - - - 

 
Laboratório de 

Design de Produtos 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Hospedagem 

01 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Alimentos e 

Bebidas 
01 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Bares e 
Restaurantes. 

- - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Relações Públicas e 
Eventos 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Informática 
02 - - - 01 - 01 - - - - 

 Laboratório de - - - - - - - - - - - 
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Turismo 

 
Laboratório de 

Processamento de 
Alimentos 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Produção 
Sucroalcooleira. 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Processos 
Industriais 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Mecânica 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Geoprocessamento 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de Solo 

e Geologia 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Pavimentação 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratórios de 
Eletrotécnica 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Design 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Manutenção de 

Hardware. 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Redes 
- - - - - - - - - - - 

 

Laboratório de 
Desenvolvimento de 

Software e de 
Banco de Dados 

- - - - - - - - - - - 

 Bloco de Eletrônica - - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Segurança do 

Trabalho 
- - - - - - - - - - - 

 
Reestruturação da 

rede elétrica. 
- - - - - � - - - - - 

 
Controle 

automatizado nas 
portarias de acesso. 

- - - - - - - � - - - 

 

Estação de 
tratamento de água 
para fornecimento 

interno 

- - - - - � - - - - - 
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Recuperação das 
colunas de 

sustentação dos 
corredores do Bloco 

Principal. 

- - - - - - - - - - - 

 
Banheiros especiais 
para portadores de 

necessidades 
- - - - 01 - - - - - - 

 
Bloco de 

Eletrotécnica. 
- - - - - - - - - - - 

 
Sistema de 

segurança eletrônica 
- - - � 01 - - - - - - 

 
Gerador de energia 

elétrica. 
- - - - - - 01 - - - - 

 

Estúdio de Áudio e 
Imagem para fins 
educativos/TV 
institucional 

- - - - - - 01 - - - - 

 Ilhas de Impressão - - - � - - - - - - - 

 Setor de Arquivo - - - � - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Música 
- - - - 01 - 01 - - - - 

 
Piscina Semi-

olímpica 
- - - - 01 - - - - - - 

 Garagem - - - - 01 - - - - - - 

 Muro - - - � - - - - - - - 

 Arquibancada - - - - - - 02 - - - - 

 Vestiário 01 - - � - - - - - - - 

 Bicicletário - - - - 01 - - - - - - 

 
Sala convencional 

de reunião 
01 - - - 01 - - - - - - 

 
Sala de vídeo-

conferência e tele-
conferência 

- - - - 01 - - - - - - 

 Consultório Médico 01 - - � - - - - - - - 

 
Consultório 

Odontológico 
01 - - - - � - - - - - 
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Consultório 
Psicológico 

01 - - - - - - - - - - 

 Alojamento 01 - - - 01 - - - - - - 

 Sala de Artes - - - - 01 - - - - - - 

 Espaço Cultural 01 - - - - - - - - - - 

 CASA-ESCOLA - - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Máquinas Elétricas/ 
Automação 

- - - - - - - - - - - 

 Canteiro de Obras - - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Instalações hidro-
sanitárias 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Topografia 
- - - - - - - - - - - 

 

Laboratório de 
Mecânica dos Solos 

e Materiais de 
Construções  

- - - - - - - - - - - 

 

7.4. BOARD DE INFRAESTRUTURA (Campus Palmeira dos Índios) 

CRONOGRAMA ANUAL DE EXPANSÃO E 
REFORMA 

Até 2009 Até 2010 Até 2011 Até 2012 Até 2013  
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PALMEI-RA 
DOS ÍNDIOS 

Salas de 
Coordenação  

01 - - - - - - - - - - 

 Salas de Professores 01 - - - - - - - - - - 
 Salas de aula 12 - - - 04 - - - 02 - - 
 Sanitários 14 - - - - - - - 04 - - 
 Refeitório - - - - - - 01 - - - - 
 Cantina 01 - - - - - - - - - - 
 Auditório 01 - - - - � - - - - - 
 Miniauditórios  - - - - - - - - - - - 
 Salas Multimeios 03 - - - - - 02 - - - - 
 Biblioteca 01 - - - - � - - - - - 
 Salas de Pesquisa 01 - - - - � - - - - - 
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 Campo de Futebol 01 - - - - - - � - - - 
 Ginásio de Esporte - - - - - - - - - - - 
 Quadra de Esporte 01 - - - - � - - - - - 
 Parque Aquático - - - - - - - - - - - 
 Pista de Atletismo - - - - - - - - - - - 

 
Quadra de Vôlei de 

Praia 
01 - - - - - - - - - - 

 
Salas de Setores 
Administrativos 

13 - - - - � - - - - - 

 Salas de Apoio - - - - - - - - - - - 
 Depósitos 01 - - - - � - - - - - 

 
Laboratório de 

Pesquisa 
01 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Biologia ou 
Biotecnologia 

01 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Microbiologia 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Línguas 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Física 
01 - - - - � - - - - - 

 
Laboratório de 

Química 
01 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Design de Produtos 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Hospedagem 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Alimentos e 

Bebidas 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Bares e 
Restaurantes. 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Relações Públicas e 
Eventos 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Informática 
02 - - � 02 � 01 � 01 � 01 

 
Laboratório de 

Turismo 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Processamento de 
Alimentos 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Produção 
Sucroalcooleira. 

- - - - - - - - - - - 
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Laboratório de 

Processos 
Industriais 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Automação 
01 - - - - - - � - - - 

 
Laboratório de 

Instalações Elétricas 
01 - - - - - - � - - - 

 
Laboratório de Solo 

e Geologia 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Pavimentação 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratórios de 
Eletrotécnica 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Desingn 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Manutenção de 

Hardware. 
01 - � - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Redes 
- 01 � - - - - - - - - 

 

Laboratório de 
Desenvolvimento de 

Software e de 
Banco de Dados 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Eletrônica 
01 - - - - � - - - - - 

 
Laboratório de 
Segurança do 

Trabalho 
- - - - 01 - - - - - - 

 
Reestruturação da 

rede elétrica. 
01 - - - - � - - - - - 

 
Controle 

automatizado nas 
portarias de acesso. 

- - - - 01 - - - - - - 

 

Estação de 
tratamento de água 
para fornecimento 

interno 

- - - - - - - - - - - 

 

Recuperação das 
colunas de 

sustentação dos 
corredores do Bloco 

Principal. 

- - - - - - - - - - - 
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Banheiros especiais 
para portadores de 

necessidades 
02 - - - - � - - - - - 

 
Laboratório de 

Eletricidade 
01 - - - - � - - - - - 

 
Sistema de 

segurança eletrônica 
- - - - - - - - - - - 

 

Controle 
automatizado nas 

portarias de acesso à 
Instituição. 

- - - - - - - � - - - 

 
Gerador de energia 

elétrica. 
- - - - - - - - - - - 

 

Estúdio de Áudio e 
Imagem para fins 
educativos/TV 
institucional 

- - - - - - - - - - - 

 Ilhas de Impressão - - - - - - - - - - - 

 Setor de Arquivo 01 - - � - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Música 
01 - - - - � - - - - - 

 
Piscina Semi-

olímpica 
- - - - - - - - - - - 

 Garagem - - - - 01 - - - - - - 

 Muro - - - - - - - - - - - 

 Arquibancada - - - - 01 - - - - - - 

 Vestiário 02 - - � - - - - - - - 

 Bicicletário - - - - - - - - - - - 

 
Sala convencional 

de reunião 
- - - - - - - - - - - 

 
Sala de vídeo-

conferência e tele-
conferência 

- - - - - - - - - - - 

 Consultório Médico 01 - - - - - - - - - - 

 
Consultório 

Odontológico 
01 - - - - - - - - - - 

 Consultório 01 - - - - - - - - - - 
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Psicológico 

 Alojamento 02 - - - - � - - - - - 

 Sala de Artes - - - - - - - - - - - 

 Espaço Cultural 01 - - - - - - - - - - 

 CASA- ESCOLA 01 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Máquinas Elétricas 
01 - - - - � - - - - - 

 Canteiro de Obras 01 - - - - - - � - - - 

 
Laboratório de 

Instalações hidro-
sanitárias 

01 - - - - � - - - - - 

 
Laboratório de 

Topografia 
01 - - - - - - - - - - 

 

Laboratório de 
Mecânica dos Solos 

e Materiais de 
Construções  

01 - - - - � - - - - - 

 

7.5. BOARD DE INFRAESTRUTURA (Campus Satuba) 

CRONOGRAMA ANUAL DE 
EXPANSÃO E REFORMA 

Até 
2009 

Até 
2010 

Até 
2011 

Até 
2012 

Até 
2013 

 

CAMPUS 

 

CARACTERIZAÇÃO 
DA ESTRUTURA 

FÍSICA 
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SATUBA 
Salas de 

Coordenação  
19 � - � - � - - - - - 

 Salas de Professores 04 - - - 01 - - - - - - 
 Salas de aula 23 � - � - - - - - - - 
 Sanitários 67 - - � - � - - - - - 
 Refeitório 01 - - - - - - � - - - 
 Cantina 01 - - - - - - - - - - 
 Auditório 01 - - - - - - - - - - 
 Miniauditórios  - - - - - - - - - - - 
 Salas Multimeios 03 - - � - - - - - - - 
 Biblioteca 01 - - - - � - - - - - 
 Salas de Pesquisa 01 - - - 02 - - - - - - 
 Campo de Futebol 01 - - � - - - - - - - 
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 Ginásio de Esporte 01 - - - - - - - - � - 
 Quadra de Esporte 01 - 01 - - - - - - - - 
 Parque Aquático - - - - - - - - - - - 
 Pista de Atletismo - - - - - - - - - - 01 

 
Quadra de Vôlei de 

Praia 
03 - - - - � - - - - - 

 
Salas de Setores 
Administrativos 

13 � - � - - - - - � - 

 Salas de Apoio 41 � - - - � - - - - - 
 Depósitos 10 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Matemática 
- - - - - - - - 01 - - 

 
Laboratório de 

Biologia ou 
Biotecnologia 

01 - - - - - - - - � - 

 
Laboratório de 
Microbiologia 

01 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Línguas 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Física 
01 - - � - - - - -  - 

 
Laboratório de 

Química 
01 - - - - � - - - - - 

 
Laboratório de 

Design de Produtos 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Hospedagem 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Alimentos e 

Bebidas 
01 - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Bares e 
Restaurantes. 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Relações Públicas e 
Eventos 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Informática 
01 - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Turismo 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Processamento de 
Alimentos 

04 - - - 01 - - - - - - 

 
Laboratório de 

Produção 
Sucroalcooleira. 

- - - - - - - - - - - 

 Laboratório de - - - - - - - - - - - 



Plano de Desenvolvimento Institucional (2009 – 2013) 
 

 

 

 

123 

Processos 
Industriais 

 
Laboratório de 

Mecânica 
- - - - - - - - - - 01 

 
Laboratório de 

Geoprocessamento 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de Solo 

e Geologia 
01 - - - - � - - - - - 

 
Laboratório de 
Pavimentação 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratórios de 
Eletrotécnica 

- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Desingn 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Manutenção de 

Hardware. 
- - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Redes 
- - - - - - - - - - - 

 

Laboratório de 
Desenvolvimento de 

Software e de 
Banco de Dados 

- - - - - - - - - - - 

 Bloco de Eletrônica - - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 
Segurança do 

Trabalho 
- - - - - - - - - - - 

 
Reestruturação da 

rede elétrica. 
- - - � - - - - - � - 

 
Controle 

automatizado nas 
portarias de acesso. 

- - - - - - - � - - - 

 

Estação de 
tratamento de água 
para fornecimento 

interno 

- - - � - - - - - - - 

 

Recuperação das 
colunas de 

sustentação dos 
corredores do Bloco 

Principal. 

- - - - - - - - - - - 

 
Banheiros especiais 
para portadores de 

07 - - - - - 02 - - - - 
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necessidades 

 
Bloco de 

Eletrotécnica. 
- - - - - - - - - - - 

 
Sistema de 

segurança eletrônica 
- - - � 01 - - - - - - 

 

Controle 
automatizado nas 

portarias de acesso à 
Instituição. 

- - - - - - - � - - - 

 
Gerador de energia 

elétrica. 
- - - - - - 01 - - - - 

 

Estúdio de Áudio e 
Imagem para fins 
educativos/TV 
institucional 

- - - - - - 01 - - - - 

 Ilhas de Impressão - - - � - - - - - - - 

 Setor de Arquivo 03 - - � - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Música 
- - - - - - - - - - - 

 
Piscina Semi-

olímpica 
- - - - 01 - - - - - - 

 Garagem 01 - - - - � - - - - - 

 Muro 1000m - - � - � - � - - - 

 Arquibancada 02 - 01 - - - - - - - - 

 Vestiário 03 - - - - - - - - - - 

 Bicicletário - - - - - - - - - - - 

 
Sala convencional 

de reunião 
01 - 01 - - - - - - - 01 

 
Sala de vídeo-

conferência e tele-
conferência 

- - - - 01 - - - - - - 

 Consultório Médico 01 � - - - - - - - - - 

 
Consultório 

Odontológico 
01 � - - - - - - - - - 

 
Consultório 
Psicológico 

01 � - - - - - - - - - 

 Alojamento 20 - - � - � - � - � - 
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 Sala de Artes - - - - - - 01 - - - - 

 Espaço Cultural - - - - 01 - - - - - - 

 CASA-ESCOLA - - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Máquinas Elétricas/ 
Automação 

- - - - - - - - - - - 

 Canteiro de Obras - - - - - - - - - - - 

 
Laboratório de 

Instalações hidro-
sanitárias 

- - - - - - - - - - - 

Laboratório de 
Topografia 

- - - - 01 - - - - - - 

 Laboratório de 
Mecânica dos Solos 

e Materiais de 
Construções  

- - - - - - - - - - 01 

 Apriscos 01       �    

 Abatedouros 02       �    

 Aviários 06   � 01 �  -  �  

 Pocilgas 03     �  �  �  

 Estábulos 02   �      �  

 Próprio Nacional 23 �  �  �  �  �  
 

Convenções: 

� 

Indicação de 
reforma/ampliação com 
término previsto até o 

último dia do ano-
calendário 

* 

Coluna preenchida com 
valores expressos em 
quantidade de novas 

dependências. 
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7.6. Aquisição de Bens 

 Com efeito, encontram-se relacionados os itens pertinentes para aquisição até 2013: 

Itens 
MACE

Ó 
MARECH

AL 
DEODOR

O 

PALMEI
RA 

DOS  
ÍNDIOS 

SATUBA 

Aquisição de equipamentos para o laboratório de 
Instalações Elétricas. 

X - - - 

Aquisição de equipamentos para os laboratórios de 
Eletricidade. 

X - - - 

Aquisição de equipamentos para os laboratórios do 
Curso de Composição e Arranjo 

- X - - 

Aquisição de equipamentos para o Curso de Gestão 
Ambiental 

- X - - 

Aquisição de equipamentos para os laboratórios de 
Injeção Eletrônica e GNV. 

X - - - 

Aquisição de equipamentos para o laboratório de 
CAD/CAM. 

X - X - 

Aquisição de equipamentos para os laboratórios de 
Desenho. 

X - X - 

Aquisição de equipamentos para o laboratório de 
CNC (Mecânica). 

X - - - 

Aquisição de equipamentos para os laboratórios de 
Eletrônica 

X - - - 

Aquisição de equipamentos para os laboratórios de 
Edificações. 

X - X - 

Aquisição de equipamentos para o laboratório de 
Segurança do Trabalho. 

X - - - 

Aquisição de equipamentos e mobiliário para os 
setores de ensino e administrativo 

X X X X 

Aquisição de DVD-Player X X X X 

Aquisição de Projetor Multimídia X X X X 

Aquisição de Câmera Filmadora Digital X X X X 

Aquisição de Micro-system X X X X 

Aquisição de Retroprojetor X X X X 

Aquisição de Televisor Digital LCD X X X X 

Aquisição de vídeos, livros, periódicos e outras 
publicações para a Biblioteca. 

X X X X 
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Aquisição de softwares, através de alianças 
acadêmicas e/ou aquisição de sistemas corporativos 

específicos. 
X X X X 

Aquisição e instalação de equipamentos de 
climatização.  

X X X X 

Aquisição e implantação elevadores  X - - - 

Aquisição de equipamentos de vídeo e fotografia. X X X X 

Aquisição de microcomputadores, notebooks, 
estabilizadores de voltagem e outros periféricos 

X X X X 

Aquisição de veículos automotivos X X X X 

7.7. Sistemas de Informação  

 O IF-AL utiliza sistemas informatizados desenvolvidos internamente e adquiridos 
de empresas especializadas, bem como os disponibilizados pelo Serviço de Processamento 
de Dados do Governo Federal (SERPRO). 

 A seguir, estão devidamente identificados: 

Sistemas de desenvolvimento interno: 

• SisBib- Sistema de Biblioteca  
• SisPat- Sistema de Patrimônio 
• SisAlm- Sistema de Almoxarifado 
• SisMan- Sistema de Manutenção 

 
Adquiridos de terceiros: 
• QI-Quality- Sistema de Controle Acadêmico (Nível Médio) 
• AMX- Sistema de Controle Acadêmico (Nível Superior) 

 
Desenvolvimento pelo SERPRO: 
• SIAPE 
• SIAFI 
• SIASG 
• SICAF 

 
 Cumpre salientar que até o ano de 2011 todos os sistemas administrativos e 
acadêmicos serão atualizados e implementados nos Campi do IF-AL, com o fito de 
uniformidade de procedimentos e de tecnologia. 

7.8. Acessibilidade 

 
 O Instituto Federal de Alagoas possui uma infraestrutura que beneficia os espaços 
físicos dos portadores de necessidades especiais, tais como: 
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• Vagas reservadas no estacionamento; 
• Banheiros adaptados,  
• Rampas de acesso; 
• Calçadas com passagem rebaixada; 
• Telefones públicos rebaixados; 
• Bebedouros rebaixados. 
 

Todavia, o IF-AL constituirá uma Comissão Permanente para fins de inspeção e 
apresentação de propostas contínuas de melhorias nas instalações dos Campi. 
 

7.9. Estratégias para Comunicação Interna E Externa 

 
 A Coordenação de Comunicação e Marketing, no IF-AL desenvolve atividades de 
jornalismo e de relações públicas, razão pela qual se podem destacar as seguintes ações: 
• Infomativo eletrônico VIA REDE; 
• Informativos impressos de circulação interna e externa; 
• Conselho Editorial; 
• Articulação com os organismos de imprensa local; 
• Cobertura jornalística em eventos e solenidades da Instituição; 

 
Visando intensificar a comunicação interna e fortalecimento da nova marca 

institucional, criar-se-á até 2013 sucursais do setor de Comunicação e Marketing nos 
demais Campi. 

7.10. Novos Campi 

7.10.1. Campus Arapiraca 
 
 

QUADRO GERAL DE ÁREAS  
BLOCOS  AMBIENTES  ÁREA INTERNA  

Atendimento/Acesso Alunos/Acesso 
Visitantes e funcionários 

99,07m² 

WC-Recepção  3,15m² 
Guarita de Segurança e copa  8,75m² 

Recepção 

WC-Guarita  2,25m² 
Protocolo  9,30m² 
Chefia de Gabinete/Espera  31,95m² 
Copa do Gabinete  3,90m² 
Gabinete do Diretor-Uned  26,46m² 
WC do Gabinete  3,45m² 
Reunião-Diretor  20,00m² 
Secretaria Gerência 
Administrativa/Espera  

17,86m² 

Administração / Saúde 
(Bloco 1 e 2) 

Gerência Administrativa  20,00m² 
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Coord. De Relações Escola/Empresa  18,00m² 
Coord. Acadêmica de área  26,46m² 
Compras  18,00m² 
Contabilidade/Economista  40,50m² 
Reunião  18,00m² 
Auditoria  17,32m² 
Comunicação Social e Marketing  27,75m² 
Coord. De Turnos  18,45m² 
Coord. Tec. Da Informação  15,75m² 
Sala de Proj. e Eng. De Segurança  38,50m² 
Central de Rede - Tec. Da Informação  12,74m² 
Monitorização CFTV  8,57m² 
Sala de Manut. Da Tec. Da 
Informação  

15,75m² 

Reprografia Administração  7,80m² 
Recursos Humanos  20,07m² 
Assistente Social  12,60m² 
Espera Atend. Médico/Odontológico  13,88m² 
Enfermaria  10,36m² 
Gabinete Médico  14,00m² 
Gabinete Odontológico  14,00m² 
WC – M/F/DEF  3,12m² 
Sala Psicólogo  7,56m² 
Admin – WC – M  5,54m² 
Admin – WC – F  5,54m² 

 

Admin – WC - Def  4,48m2 
Espera Secretaria  18,27m² 
Secretaria Escolar  29,68m² 
Arquivo Inativo  20,28m² 
Supervisão Pedagógica  18,80m² 
Pós-Graduação e Pesquisa/Reunião  20,34m² 
Coord./Reunião 01  17,42m² 
Coord./Reunião 02  17,42m² 
Coord./Reunião 03  18,10m² 
Coord./Reunião 04  22,33m² 

Secretaria/Professores 

Sala de Professores/Copa/Inform./Wcs  60,43m² 
Salas de aula Sala de aula (08 unidades)  425,04m² 

Bibliot.-Guarda Volumes  11,31m² 
Bibliot.-
Estudos/Pesquisa/Acervo/Inform.  

142,31m² 

Bibliot.-Atendimento/Empréstimos  9,04m² 
Bibliot.-Reprografia  9,68m² 
Bibliot.-Projeções  22,92m² 
Bibliot.-Administração  15,92m² 

Biblioteca 

Sala de Projeção e Vídeo-Conferência  62,16m² 
Lab. Propedêuticos Laboratório de Informática 01  57,72m² 
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Laboratório de Informática 02  57,72m² 
Laboratório de Matemática  26,08m² 
Laboratório de Química  73,22m² 
Laboratório de Biologia  72,73m² 
Laboratório de Física  26,08m² 
Sala Multimeios/Guarda e Emprést.  19,55m² 
WC - DEF  4,40m² 
WC - M  4,86m² 

 

WC - F  4,86m² 
Laboratório de Informática 03  56,93m² 
Laboratório de Informática 04  56,97m² 
Laboratório de Antenas  60,82m² 
Laboratório de Desenho  98,60m² 
Laboratório de Redes de Comunicação  60,82m² 
Laboratório de Redes – Telefonia e 
Telecomunicações  

60,82m² 

Laboratório de Eletricidade e 
Eletrônica  

61,30m² 

Laboratório de Material de Construção  70,49m² 
Laboratório de Precisão  16,91m² 
Sala de aula  34,42m² 
Depósito Topografia  16,89m² 
Laboratório de Mecânica dos Solos  70,09m² 
Depósito Laboratório  8,23m² 
Laboratório de Instalações Hidro-
sanitárias  

25,74m² 

Lab. Especiais: Edificações, 
Informática e 
Telecomunicação (Blocos 1 e 
2) 

Laboratório de Instalações Elétricas  36,65m² 
Cantina  17,86m² 
Pátio coberto  148,58m² 
Cozinha  16,25m² 
Despensa  5,55m² 
Área de Serviço  3,67m² 
WC-Func. cantina  7,11m² 
BWC-Alunos-F  49,20m² 
BWC-Alunos-M  49,20m² 
Grêmio Estudantil  16,65m² 

Cantina / WC Alunos / 
Grêmio / Diretório 

Diretório Estudantil  16,65m² 
Oficina de Manut. e Ferramentaria  39,60m² 
Chefia de Transporte  14,79m² 
Coord. De Manutenção e Serv. Gerais  16,97m² 
Coord. Almoxarifado e Patrimônio  21,06m² 
Dep. Almoxarifado e Patrimônio  33,26m² 
Dep. Material de Limpeza-DML  6,30m² 
BWC-M (Funcionários)  11,38m² 
BWC-F (Funcionários)  11,38m² 

Manutenção e Serviço 

Refeitório Funcionários  24,64m² 
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Cozinha  10,34m² 
Área de Serviço  5,17m² 
Vestiário/BWC-M  39,07m² Apoio Esportivo 
Vestiário/BWC-F  39,07m² 

 
Coord. Esportiva  13,86m²  
Depósito  13,86m² 
Auditório  292,96m² 
WC-M  11,02m² 
WC-F  11,23m² 
Espaço ecumênico  28,27m² 

Auditório / Espaço 
Ecumênico / Sala de Música 

Sala de música  30,49m² 
Subestação Subestação  35,89m² 
 

7.10.2. Núcleo Avançado de Murici 
 

QUADRO GERAL DE ÁREAS 

BLOCOS AMBIENTES ÁREA INTERNA 
(m²) 

Atendimento/Acesso 
Alunos/Acesso visitantes e 
funcionários 

99,04 

WC-Recepção 3,15 
Guarita de Segurança 8,75 

Recepção 

WC-Guarita 2,25 

Protocolo 9,3 
Chefiade Gabinete/Espera 31,95 
CopadoGabinete 3,90 
Gabinete do Diretor da Uned 26,46 
WC doGabinete 3,45 
Reunião-Diretor 20,00 
Secretária da Gerência 
Administrativa/Espera 

17,86 

Gerência Administrativa 20,00 
Coord. De relações Escola-
Empresa 

18,00 

Coord. Acadêmica de Área 26,46 
Compras 18,00 
Contabilidade / Economista 40,50 
Reunião 18,00 

Administração/Saúde 
(Bloco 1 e 2) 

Auditoria 17,32 
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Comunicação Social e 
Marketing 

27,75 

Coord. De Turnos 18,45 
Coor. Tec. Da Informação 15,75 
Sala de Proj. e Eng. De 
Segurança 

23,50 

Central de Rede – Tec. Da 
Informação 

12,74 

Monitorização CFTV 8,57 
Sla de Manut. Da Tec. Da 
Informação 

15,75 

Reprografia Administração 7,80 
Recursos Humanos 20,07 

Assistente Social 12,60 
Espera Atend. 
Médico/Odontológico 

13,88 

Enfermaria 10,36 
Gabinete Médico 14,00 
Gabinete Odontológico 14,00 
WC – M/F/Def 3,12 
Sala Psicólogo 7,56 
WC-M (Administração) 5,54 
WC-F (Administração) 5,54 
WC-DEF (Administração) 4,48 

Espera Secretaria 16,27 
Secretaria Escolar 31,69 
Arquivo Inativo 20,28 
Supervisão Pedagógica 18,80 
Pós-graduação e Pesquisa / 
Reunião 

20,34 

Coord. /Reunião 01 17,42 
Coord. /Reunião 02 17,42 
Coord. /Reunião 03 18,10 
Coord. /Reunião 04 22,33 

Secretaria/Professores 

Sala de 
Professores/Copa/Inform. Wcs 

60,43 

6 x 52,92 Salas de Aula Salas de Aula (12 salas) 
6 x 53,34 

Guarda Volumes 11,31 
Estudo/Pesquisa/Acervo/Inform142,31 
Atendimento/Empréstimo 9,04 
Reprografia 9,68 

Biblioteca e Vídeo 
Conferência 

Projeções 22,92 
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Administração 15,92 
Sala de Projeções e Vídeo 
Conferência 

62,16 

Lab. De Informática 01 57,72 
Lab. De Informática 02 57,72 
Lab. De Matemática 26,08 
Lab. De Química 73,19 
Lab. De Biologia 72,73 
Lab. De Física 26,08 
Sala Multimeios / Guarda e 
Empréstimos 

19,55 

WC – DEF 4,40 
WC- M 4,86 

Laboratórios Propedéuticos 

WC - F 4,86 

Lab. Físico-químico 83,68 
Lab. Cromatografia 27,72 
Lab. Microbiologia 70,79 
Preparo de meios 8,91 
Cultivo 8,58 
Expurgo 9,07 
Sala do Técnico 9,24 
Sala de Produtos Controlados 8,58 
Manutenção técnica 8,68 
Lab. Biocombustíveis 99,55 
Higienização Pessoal 7,87 
Higienização de Alimentos 26,33 
Despensa 4,00 
Lab. Processamento de 
Alimentos 

59,88 

Cozinha Didática 13,80 
Higienização e Guarda de 
equipamentos 

5,40 

Laboratórios Especiais: 
Agroindústria, 
Biocombustíveis e 
Alimentos 

Lab. Análise Sensorial 23,69 

Cantina 17,86 
Pátio Coberto 148,58 
Cozinha 16,25 
Despensa 5,55 
Área de Serviço 3,67 
WC-funcionário Cantina 7,11 
BWC – alunos- F 49,20 
BWC – alunos – M 49,20 
Grêmio Estudantil 16,65 

Cantina/ WC Alunos/ 
Grêmio / Diretório 

Diretório Estudantil 16,65 
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Oficina de Manutenção e 
Ferramentaria 

39,60 

Chefia de Transporte 14,79 
Coord. De Manutenção e 
Serviços Gerais 

16,97 

Coord. Almoxarifado e 
Patrimônio 

21,06 

Depósito de Almoxarifado e 
Patrimônio 

33,26 

Depósito de Material de 
Limpeza – DML 

6,30 

BWC-M (funcionários) 11,38 
BWC-F (funcionários) 11,38 
Refeitório Funcionários 24,64 
Cozinha 10,34 

Manutenção e Serviço 

Área de Serviço 5,17 

Vestiário / BWC – M 39,07 
Vestiário / BWC – F 39,07 
Coord. Esportiva 13,86 

Apoio Esportivo 

Depósito 13,86 

Auditório 292,96 
WC-M 11,02 
WC-F 11,23 
Espaço ecumênico 28,27 

Auditório/EspaçoEcumênic
o/ Sala de música 

Sala de Música 30,49 

Subestação Subestação 35,89 

 

7.10.3. Campus Piranhas 
 

GUARITA 

LOCAL AREA (m²) 

COPA 3,9 

ESPERA 5,36 

RECEPÇÃO 9,78 
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WC  2,54 

 

CULTURAL 

LOCAL AREA (m²) 

AUDITÓRIO 243,85 

CAMARIM 1 11,28 

CAMARIM 2 11,28 

HALL 36,46 

PALCO 78,20 

SALA DE DANÇA 26,23 

SALA DE MÚSICA 25,00 

SALA ECUMÊNICA 27,80 

WC (CAMARIM 1) 5,10 

WC (CAMARIM 2) 5,10 

WC FEMININO 12,50 

WC MASCULINO 16,21 

 

MAUNTENÇÃO E SERVIÇOS 

LOCAL AREA (m²) 

ALMOXARIFADO 44,03 

ÁREA DE SERV. 3,98 
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ATENDIMENTO 15,11 

FERRAMENTARIA 9,50 

OFICINA 60,23 

PATRIMÔNIO 33,58 

REFEITÓRIO 14,16 

SERVIÇOS GERAIS  E MANUTENÇÃO 10,20 

WC FEMIN. 10,05 

WC MASC 10,05 

 

APOIO PISCINA 

LOCAL AREA (m²) 

ARQUIBANCADA 91,10 

BOMBA 10,20 

COORDENAÇÃO DE ESPORTES 23,05 

DEPÓSITO 10,35 

DUCHA 20,70 

VESTIÁRIO FEM. 30,90 

VESTIÁRIO MASC. 30,90 
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LAB. AGROINDUSTRIA 

LOCAL AREA (m²) 

BOXES 14,65 

CIRCULAÇÃO 44,25 

COZINHA DIDÁTICA 16,15 

CULTIVO 8,25 

DEPÓSITO 3,54 

EXPURGO 8,25 

HIGIENE DE ALIMENTOS 9,35 

HIGIENE DE GUARDA ALIMENTOS 9,68 

HIGIENE PESSOAL 8,25 

LAB DE MICROBIOLOGIA 134,55 

LAB DE PROCESSAMENTO 68,55 

LAB. DE CROMATOG. 34,10 

LAB. DE FÍSICO-QUÍMICO 67,10 

PREP. MEIO 8,25 

SALA P/ ANÁLISES 9,00 

 

BIBLIOTECA 

LOCAL AREA (m²) 
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ADMINISTRAÇÃO 13,90 

ATENDIMENTO 7,65 

BIBLIOTECA 174,70 

CIRCULAÇAO 33,24 

ENTRADA 4,90 

GRÊMIO 14,50 

GUARDA-VOLUMES 5,10 

HALL 26,10 

REPROGRAFIA 5,20 

SAÍDA 4,90 

SALA DE EMPREENDEDORISMO - 1 10,50 

SALA DE EMPREENDEDORISMO - 2 10,50 

SALA DE EMPREENDEDORISMO - 3 10,50 

SALA DE EMPREENDEDORISMO - 4 10,55 

SALA DE INFORMÁTICA 32,10 

SALA DE VIDEO-CONFERÊNCIA / PROJEÇÕES 27,30 

 

LAB. AGROECOLOGIA 

LOCAL AREA (m²) 

ALMOXARIFADO 32,50 

APARELHAGEM 32,50 
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CIRCULAÇAO 1 11,55 

CIRCULAÇAO 2 11,55 

CIRCULAÇAO 3 79,85 

CIRCULAÇAO 4 5,40 

ESTUFA 32,50 

LAB. DE BIOLOGIA 57,67 

LABORATÓRIO DE SOLOS 101,40 

SALA DE ADUBOS E CORRETIVOS 45,90 

SALA DE PREPARO DE TERRA 40,00 

SECRETARIA / EMISSÃO DE RESULTADOS 32,50 

WC FEMININO 10,00 

WC MASCULINO 10,00 

 

SALAS DE AULA 

LOCAL AREA (m²) 

CIRCULAÇÃO 1 96,85 

CIRCULAÇÃO 2 96,85 

CIRCULAÇÃO 3 96,85 

LAB. DE BIOLOGIA 50,05 

LAB. DE FÍSICA 37,35 

LAB. DE MATEMÁTICA 37,40 
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LAB. DE QUÍMICA 50,05 

LAB. INFORMÁTICA 01 62,75 

LAB. INFORMÁTICA 02 62,75 

SALA DE AULA 1 50,05 

SALA DE AULA 2 50,05 

SALA DE AULA 3 50,05 

SALA DE AULA 4 50,05 

SALA DE AULA 5 50,05 

SALA DE AULA 6 50,05 

SALA DE AULA 7 50,05 

SALA DE AULA 8 50,05 

SALA DE AULA 9 50,05 

SALA DE AULA 10 50,05 

SALA DE AULA 11 50,05 

SALA DE AULA 12 50,05 

 

CANTINA 

LOCAL AREA (m²) 

ÁREA DE SERVIÇO 4,23 

ATENDIMENTO 109,50 

COZINHA 12,60 
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COZINHA 12,60 

DESPENSA 2,63 

 

WC 

LOCAL AREA (m²) 

CIRCULAÇAO 6,03 

WC FEM. 44,82 

WC MASC. 44,82 

 

REFEITORIO 

LOCAL AREA (m²) 

ACESSO FUNCIONÁRIO 8,55 

CÂMARA  HORTIFRUTA 3,20 

CÂMARA CARNES PEIXES E AVES 3,20 

CIRCULAÇÃO 11,25 

COLETA 12,00 

COZINHA 39,15 

DEPOSITO DE CARNES PEIXES E AVES 9,25 

DEPOSITO DE LOUÇAS E PANELAS 5,70 

DISTRIBUIÇÃO 11,50 

DISTRIBUIÇÃO 11,50 
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DML 5,78 

PREPARO 11,45 

REFEITÓRIO 1 106,20 

REFEITÓRIO 2 18,42 

SALA DO NUTRICIONISTA 8,68 

TRIAGEM 8,55 

WC FEMININO 8,10 

WC MASCULINO 8,10 

 

VESTIÁRIO APOIO CAMPO E QUADRA 

LOCAL AREA (m²) 

CIRC. 4,90 

COORDENAÇÃO DE ESPORTES 13,05 

DEPÓSITO 17,80 

VESTIÁRIO FEM. 44,82 

VESTIÁRIO MASC. 44,82 

 

LAB. ELETROMECANICA 

LOCAL AREA (m²) 

AUTOMAÇÃO E ACIONAMENTO 60,00 

AUTOMOÇÃO E ACIONAMENTO 90,91 
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ENSAIO DE MATERIAIS DESTRUTIVEIS 41,40 

ENSAIO DE MATERIAIS NÃO DESTRUTIVEIS 17,10 

FERRAMENTARIA 1 12,90 

FERRAMENTARIA 2 12,60 

FERRAMENTARIA 3 12,60 

INSTALAÇÕES ELÉTRICA 90,30 

LAB DE MICROSCOPIA 30,60 

LAB. DE METALOGRAFIA 30,00 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 60,00 

MÁQUINAS ELÉTRICA 42,50 

SOLDAGEM 60,00 

TRATAMENTO TÉRMICO 30,00 

USINAGEM 60,00 

WC FEM. 26,67 

WC MASC. 26,67 

 

7.10.4. Núcleo Avançado de São Miguel 
 

BLOCO 01 (Laboratórios de Eletromecânica e bateria de Banheiros); 
1.675,15 m² 

BLOCO 02 (Laboratórios de Química); 
792,46 m² 

BLOCO 03 (Salas de aulas e Laboratórios de informática) 792,46 m² 

BLOCO 04 (Administração, Refeitório e Pavilhão Multieventos). 1.269,23m² 
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BLOCO 05 (Administração) 943,33 m² 

BLOCO 06 (Auditório, Pátio Coberto e Biblioteca). 1.086,70m 

BLOCO  SERVIÇO  312,24 m 

GUARITA 47,72 m² 

PISCINA 661,85 m² 

GINÁSIO  2.174,85 m² 

ÁREA TOTAL DE CONTRUÇÃO 9.720,27m² 

 

7.10.5. Campus Maragogi 
 

ACESSO  DA UNIDADE 

 

Guarita 16,60 m2 

Wc da Guarita 2,77 m2 

 

BLOCO ADMINISTRATIVO 

Hall externo 85,86 m2 

Hall interno 113,76 m2 

Sala da Direção 21,62 m2 

Wc da Direção 5,69 m2 

Chefe de Gabinete 20,16 m2 

Wc da Chefia de Gabinete 3,71 m2 

Reunião  27,2  m2 
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Estar 11,72 m2 

Protocolo  15,48 m2 

Comunicação Social e eventos 20,18 m2 

Copa 10,46m2 

Recursos Humanos 17,55 m2 

Administração 29,84 m2 

Extensão e Pesquisa 34,22 m2 

Departamento Acadêmico 34,22 m2 

Wc Masculino 16,25 m2 

Wc Feminino 16,25 m2 

Ensino e Assuntos Estudantis 29,69 m2 

Coordenações de Cursos e Pedagogia 34,22 m2 

Sala de Estudos de Informática 58,79 m2 

Sala de Estudos dos Servidores 29,25 m2 

Sala dos Servidores 33,85 m2 

Registro Acadêmico Seleção Discente 23,29 m2 

Sala de Projetos 23,29 m2 

Biblioteca 125,18m2 

Recepção  8,55 m2 

Empréstimo 10,80 m2 

Administração 9 m2 
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Proc. Técnico 15,06 m2 

Estudo Individual 15,00 m2 

Wc Masculino  21,56 m2 

Wc Feminino 21,56 m2 

Sala de Vídeo Conferência 62,30 m2 

Serviços Gerais e Transporte 30,71 m2 

Auditório 258,79 m2 

Camarim 9,13 m2 

Camarim 9,13 m2 

Manutenção Informática 20,16 m2 

Tecnologia da Informática 23,69 m2 

Gráfica 18,43 m2 

Depósito 18,43 m2 

Almoxarifado 23,69 m2 

Serviço social 16,01 m2 

Coordenadoria de Turno 15,57 m2 

Diretório Acadêmico 15,57 m2 

Loja 30,05 m2 

Sala de Aula 01 58,50 m2 

Sala de Aula 02 58,50 m2 

Hall/ Serviço 11,88 m2 
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Wc 17,35 m2 

Copa 7,20 m2 

 

BLOCO  ALIMENTAÇÃO 

Praça da alimentação 74,00 m2 

Lanchonete 32,08m2 

Despensa   4,59m2 

DML   2,22m2 

Copa   8,12m2 

Gás   2,40m2 

Lixo   2,70m2 

Refeitório 127,56m2 

WC Mac.     3,71m2 

WC Fem.     3,71m2 

Cozinha   47,57m2 

Despensa Fria     7,43m2 

Despensa     9,62m2 

Administração     8,12m2 

Hall / recepção    11,09m2 

DML      1,73m2 

WCB    13,04m2 
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Recepção    20,25m2 

Consultório    14,83m2 

Enfermaria    13,34m2 

Repouso      5,84m2 

Consultório Odontológico    15,39m2 

CME    14,10m2 

WC      3,25m2 

 

BLOCO  SALA DE AULAS E LABORATÓRIOS 

Sala de Aula 03                                                                 
58,79m2   

Sala de Aula 04    58,79m2 

Sala de Aula 05    58,79m2 

Sala de Aula 06    58,79m2 

Sala de Aula 07    58,79m2 

Sala de Aula 08    58,79m2 

Laboratório de Química    62,44m2 

Laboratório de  Física    62,44m2 

Laboratório de Biologia    62,44m2 

Laboratório de Matemática     27,18m2 

Laboratório de Informática    68,69m2 
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Laboratório de Informática    68,69m2 

Coord. de Lab. e Ferramental    15,18m2 

Laboratório 01    58,79m2 

Laboratório 02    58,79m2 

Laboratório 03    58,79m2 

Laboratório 04    58,79m2 

Laboratório 05    58,79m2 

Laboratório 06    58,79m2 

Laboratório 07    82,91m2 

Laboratório 08    82,91m2 

Coordenação    16,80m2 

 

BLOCO  SERVIÇO E GARAGEM 

Oficina 01                                                                 
53,50m2 

Oficina 02    46,59m2 

Hall      6,17m2 

WCB    13,98m2 

Garagem  101,50m2 

Lixo    16,50m2 
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7.10.6. Campus Penedo 
 

ACESSO  DA UNIDADE 

 

Guarita 16,60 m2 

Wc da Guarita 2,77 m2 

 

BLOCO ADMINISTRATIVO 

Hall externo 85,86 m2 

Hall interno 113,76 m2 

Sala da Direção 21,62 m2 

Wc da Direção 5,69 m2 

Chefe de Gabinete 20,16 m2 

Wc da Chefia de Gabinete 3,71 m2 

Reunião  27,2  m2 

Estar 11,72 m2 

Protocolo  15,48 m2 

Comunicação Social e eventos 20,18 m2 

Copa 10,46m2 

Recursos Humanos 17,55 m2 

Administração 29,84 m2 
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Extensão e Pesquisa 34,22 m2 

Departamento Acadêmico 34,22 m2 

Wc Masculino 16,25 m2 

Wc Feminino 16,25 m2 

Ensino e Assuntos Estudantis 29,69 m2 

Coordenações de Cursos e Pedagogia 34,22 m2 

Sala de Estudos de Informática 58,79 m2 

Sala de Estudos dos Servidores 29,25 m2 

Sala dos Servidores 33,85 m2 

Registro Acadêmico Seleção Discente 23,29 m2 

Sala de Projetos 23,29 m2 

Biblioteca 125,18m2 

Recepção  8,55 m2 

Empréstimo 10,80 m2 

Administração 9 m2 

Proc. Técnico 15,06 m2 

Estudo Individual 15,00 m2 

Wc Masculino  21,56 m2 

Wc Feminino 21,56 m2 

Sala de Vídeo Conferência 62,30 m2 

Serviços Gerais e Transporte 30,71 m2 
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Auditório 258,79 m2 

Camarim 9,13 m2 

Camarim 9,13 m2 

Manutenção Informática 20,16 m2 

Tecnologia da Informática 23,69 m2 

Gráfica 18,43 m2 

Depósito 18,43 m2 

Almoxarifado 23,69 m2 

Serviço social 16,01 m2 

Coordenadoria de Turno 15,57 m2 

Diretório Acadêmico 15,57 m2 

Loja 30,05 m2 

Sala de Aula 01 58,50 m2 

Sala de Aula 02 58,50 m2 

Hall/ Serviço 11,88 m2 

Wc 17,35 m2 

Copa 7,20 m2 

 

BLOCO  ALIMENTAÇÃO 

Praça da alimentação 74,00 m2 

Lanchonete 32,08m2 



Plano de Desenvolvimento Institucional (2009 – 2013) 
 

 

 

 

153 

Despensa   4,59m2 

DML   2,22m2 

Copa   8,12m2 

Gás   2,40m2 

Lixo   2,70m2 

Refeitório 127,56m2 

WC Mac.     3,71m2 

WC Fem.     3,71m2 

Cozinha   47,57m2 

Despensa Fria     7,43m2 

Despensa     9,62m2 

Administração     8,12m2 

Hall / recepção    11,09m2 

DML      1,73m2 

WCB    13,04m2 

Recepção    20,25m2 

Consultório    14,83m2 

Enfermaria    13,34m2 

Repouso      5,84m2 

Consultório Odontológico    15,39m2 

CME    14,10m2 
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WC      3,25m2 

 

BLOCO  SALA DE AULAS E LABORATÓRIOS 

Sala de Aula 03                                                                 
58,79m2   

Sala de Aula 04    58,79m2 

Sala de Aula 05    58,79m2 

Sala de Aula 06    58,79m2 

Sala de Aula 07    58,79m2 

Sala de Aula 08    58,79m2 

Laboratório de Química    62,44m2 

Laboratório de  Física    62,44m2 

Laboratório de Biologia    62,44m2 

Laboratório de Matemática     27,18m2 

Laboratório de Informática    68,69m2 

Laboratório de Informática    68,69m2 

Coord. de Lab. e Ferramental    15,18m2 

Laboratório 01    58,79m2 

Laboratório 02    58,79m2 

Laboratório 03    58,79m2 

Laboratório 04    58,79m2 
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Laboratório 05    58,79m2 

Laboratório 06    58,79m2 

Laboratório 07    82,91m2 

Laboratório 08    82,91m2 

Coordenação    16,80m2 

 

BLOCO  SERVIÇO E GARAGEM 

Oficina 01 53,50m2 

Oficina 02    46,59m2 

Hall      6,17m2 

WCB    13,98m2 

Garagem  101,50m2 

Lixo    16,50m2 
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8. Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional 

Compreender a avaliação como elemento do processo de qualificação 

institucional é condição sine qua para a integração do Instituto Federal de Alagoas no 

contexto educacional da Rede Federal de Educação Científica, Técnica e Tecnológica. 

Os indicadores, apresentados no item 2 do presente Projeto de 

Desenvolvimento Institucional nos levam a crer que a responsabilidade do Instituto é 

imensa e que  a tarefa que se nos apresenta é, igualmente, expressiva, exigindo de cada um 

de seus partícipes trabalho hercúleo. 

Desse modo, a questão da avaliação e do acompanhamento do 

desenvolvimento institucional não representa, nem de longe, uma intenção tolhedora, de 

natureza coativa, com vistas a tornar possível a cobrança da atuação profissional de seus 

membros. 

O que se enseja é a manutenção do processo de desenvolvimento, com vistas 

ao atendimento da demanda que nosso estado nos impõe para que nos seja possível 

cumprir o mister que nos foi designado e confiado pela sociedade alagoana. 

A avaliação é processo indispensável. E, em se tomando por referência o ciclo 

de gestão conhecido por PDCA, (Plan, Do, Check e Action) onde a avaliação se mostra 

como procedimento (Check) necessário à ação (Action), concluímos ser elemento 

indispensável à concreção dos objetivos, metas e indicadores apontados. 

8.1. Metodologia de Avaliação 

A questão do método avaliativo merece maiores preocupações e considerações,  

isso porque, tendo-se em mente diferentes vetores sob análise, devemos nos ater ao fato de 

que cada um deles, mercê de suas características personalíssimas, possuem um método 

avaliativo que melhor se aplica, caso a caso, e tão melhor serão avaliados quanto mais 

próprios forem os métodos aplicados. 

Nesse sentido, em relação à análise dos dados a serem levantados, nossa 

avaliação tem natureza quantitativa e qualitativa. Quantitativa posto que privilegia o 
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emprego da estatística, usando técnicas sofisticadas no intuito de atingir absoluta 

fidedignidade dos resultados apresentados. Objetiva-se estabelecer relações 

estatisticamente significativas entre os fenômenos. 

Avaliação qualitativa, pois que parte do pressuposto de que o comportamento 

humano, muitas vezes, tem mais significados do que os fatos pelos quais ele se manifesta. 

O objetivo principal do processo avaliativo consiste no diagnóstico da 

realidade que se nos apresenta, e apresentará, ao longo do período de desenvolvimento 

institucional previsto no presente plano de desenvolvimento, norteando ações que visem ao 

saneamento das questões que mereçam atenção diferenciada, replanejamento e outras 

soluções que garantam o alcance das metas aqui previstas. 

Como procedimentos técnicos a serem utilizados, nos valeremos de pesquisa 

direta de levantamento, utilização de referenciais bibliográficos próprios, documentos 

relativos à implementação do PDI, entre outras formas de obtenção de dados com fins de 

avaliação. 

8.2. Dimensões da Avaliação do PDI 

8.2.115. Implementação do PDI: considerando as metas e as ações institucionais 

previstas e a estrutura e os procedimentos administrativos. Conceito referencial mínimo de 

qualidade: quando as propostas constantes do PDI estão sendo adequadamente 

implementadas, com as funções, os órgãos e os sistemas de administração/gestão 

adequados ao funcionamento dos cursos e das demais ações existentes, e à efetiva 

implantação das ações e dos cursos previstos. 

8.2.2. Articulação entre o PDI e os processos de avaliação institucional (auto-

avaliação e avaliações externas). Conceito referencial mínimo de qualidade: quando os 

resultados da auto-avaliação e das avaliações externas são adequadamente utilizados como 

subsídios para a revisão permanente do PDI, e constata-se a existência de ações 

acadêmicas e administrativas conseqüentes aos processos avaliativos. 

Para o alcance do intento discriminado nos utilizaremos do conteúdo normativo 

ínsito nos diversos diplomas legais, mormente, aqueles voltados à avaliação institucional. 

                                                

15  Fonte: Inep 
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Nas palavras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira, a 

avaliação institucional estará voltada: 

• à melhoria da qualidade da educação no IF-AL; 

• à orientação da expansão de sua oferta; 

• ao aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 
social; 

• ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais do IF-AL, por 
meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, 
do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 
institucional. 

Para sua operacionalização serão utilizados além dos meios imediatos de que 

dispomos (CPA e CGRH) os meios externos, incluindo o já mencionado INEP. 

Desse modo, tratamos como princípios reitores do processo de avaliação de 

acompanhamento do PDI os seguintes: 

8.3. Formas de utilização dos resultados das avaliações 

Com os resultados obtidos será possível determinar que elementos do processo 

de desenvolvimento institucional devem ser redirecionados, redimensionados e/ou 

replanejados. 

As diversas ações, necessárias ao bom desenvolvimento do processo, precisam 

estar submetidas, diuturnamente, a uma verificação de seus resultados a fim de se permitir 

uma maior interação entre os agentes envolvidos (pedagógico, financeiro, administrativos) 

e uma correção/redireção, e possível saneamento, de modo tal a se maximizar 

(potencializar) seus resultados. 

8.4. Instrumentos da Avaliação 

Nesse diapasão, é conveniente à gestão do IF-AL a formação de uma comissão 

permanente de avaliação do PDI com representação de todos os seguimentos (docentes, 

discentes e técnicos administrativos educacionais e de todos os campi já existentes e os que 

estão por existir) que, no domínio da metodologia já apresentada e se utilizando de 

modernas ferramentas de gestão torne a avaliação ato contínuo com vistas à 

retroalimentação do processo em curso. 
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Dentre as ferramentas indicadas, podemos destacar: 

� Matriz 5W2H: constitui um resumo do processo avaliativo que 

garantirá o bom desenvolvimento de todo o modus operandi. 

Responde a sete perguntas: o quê? Quando? Quem? Quanto? Por 

quê? Como? Onde? 

� Matriz 6M: nela relacionar os recursos humanos, tecnológicos, 

físicos e financeiros necessários ao desenvolvimento do processo 

avaliativo. (material, máquina, mão-de-obra, meio ambiente, método 

e medida). 

� Agenda de Monitoramento: é o quadro que contém as etapas e as 

datas das reuniões para o acompanhamento do processo avaliativo, 

com a finalidade de: identificar problemas, falhas e erros que se 

podem transformar em desvios, em relação ao previsto; corrigi-los e 

bloquear sua reincidência; comunicar a todos os envolvidos os 

resultados parciais alcançados; reavaliar os resultados globais 

propostos, redefinir indicadores e metas, inicialmente, previstos; 

avaliar a implementação do processo avaliativo no tocante a: 

eficiência, eficácia e efetividade. 

� Cronograma de Avaliação: as atividades ou etapas que compõem o 

processo avaliativo devem constar de um cronograma, com 

indicação clara das datas de início e de conclusão de cada uma, a fim 

de possibilitar um eficaz acompanhamento. 

Todo o processo avaliativo, em cada uma de suas etapas, deverá gerar um 

relatório a ser submetido à alta gestão do Instituto Federal de Alagoas e tornado público 

em consonância com o princípio da publicidade 
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9. Aspectos Financeiros e Orçamentários 

O Orçamento das Instituições Federais de Educação Profissional são rateados 

de acordo com os critérios adotados na Matriz de Repartição do Bolo Orçamentário do 

CONCEFET (antigo Conselho de Dirigentes dos CEFETs). Estes critérios consideram o 

número de alunos existententes em cada instituição, o custo de cada curso e o tempo de 

permanência dos alunos nas instituições. 

Adequando esta metodologia a nossa realidade, iniciamos, em 2005, a 

implantação do Orçamento Participativo.Dividimos o Orçamento Corrente (excluindo 

Benefícios e Pessoal) e de Capital do antigo CEFET/AL da seguinte forma: 

Estabelecemos critérios, por Programa de Trabalho e Ações, para dividir o 

Orçamento entre os campi (Maceió, Palmeira dos Índios e Marechal Deodoro) e as Áreas 

Sistêmicas. 

Estabelecemos valores ou percentuais para as Ações Estruturantes dentro de 

cada Programa de Trabalho. Ações Estruturantes são despesas para realização de ações 

definidas pela Gestão da Instituição. Estas ações visam atender a demandas reprimidas ou 

investimentos necessários para a expansão da oferta vagas no antigo CEFET/AL. As áreas 

interessadas em utilizar estes recursos deverem apresentar projeto constando: objetivo, 

justificativa, problema, conseqüências ao não atendimento do pleito e retorno para 

Instituição e sociedade, além dos formulários de Solicitação de Bens e Serviços e Termo 

de Referência, devidamente preenchidos. 

Estabelecemos percentuais, dentro de determinados Programas de Trabalho, 

denominada Reserva Técnica, visando atender eventuais cortes orçamentários ao longo do 

exercício, margem de erro ou acréscimos não previstos nas despesas obrigatórias e 

despesas emergenciais. 

Os Campi (Maceió, Palmeira dos Índios e Marechal Deodoro) devem garantir 

orçamento para as Despesas Obrigatórias. As Despesas Obrigatórias são despesas que 

asseguram o funcionamento da Unidade, exemplo: energia elétrica, água e esgoto, 

vigilância, limpeza e conservação. 

Os Programas de Trabalho e suas Ações no Orçamento da Instituição são: 
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• ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: visa custear as 

despesas com pagamento de bolsas de trabalho e monitoria de alunos, auxílio 

transporte para alunos, fornecimentos de refeições, aquisição de gêneros 

alimentícios e medicamentos, concessão de óculos, fardamentos e material escolar, 

e outras despesas com o objetivo de manter o aluno na escola, bem como, propiciar 

melhores condições de aprendizagem para os alunos das três Unidades. 

• CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS: visa o pagamento de diárias, 

passagens, taxas de inscrição, contratação de pessoas jurídicas e físicas e outras 

despesas destinadas à capacitação e qualificação dos servidores. 

• ACERVO BIBLIOGRÁFICO: visa ampliar, manter e reformar o acervo 

bibliográfico da Instituição. 

• FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: visa atender as despesas 

com a manutenção da Instituição, como o pagamento de energia elétrica, vigilância, 

limpeza, combustível, aquisição de material de expediente e de consumo para o 

ensino e áreas administrativas. Visa, ainda, atender aquelas despesas efetuadas para 

o atingimento dos objetivos institucionais. Nesta Ação também são alocados 

Orçamento para investimento, utilizados na aquisição de materiais permanentes e 

equipamentos e na realização de obras.
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