


Adequação e modernização de infraestrutura

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

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

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

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

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



Atos Normativos

Área Sistêmica: Assessoria Executiva.

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

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

Alinhamento estratégico: objetivo 9 (principal).



Consolidação da expansão

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

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

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

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



InovIFAL

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

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

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

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



Institucionalização da EaD

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

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

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

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

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

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

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

no ano de 2023, com esforços institucionais.

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



INTEGRA

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

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

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

Alinhamento estratégico: objetivos 1 (principal), 6, 10 e 12 (secundários).



O PEIPE no Retorno à Presencialidade

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

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

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

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

Alinhamento estratégico: objetivos 2 (principal) e 3 (secundário).



Observatório do Mundo do Trabalho

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

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

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

Alinhamento estratégico: objetivos 1 (principal) e 12 (secundário).



Otimização do custeio dos contratos continuados

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

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

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

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

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



Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho

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

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

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

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

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



REDIFAL

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

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

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

Alinhamento estratégico: objetivos 10 (principal),  6, 7 e 8 (secundários).


