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2. APRESENTAÇÃO
Em cumprimento aos princípios da Administração Pública e demais determinações
reguladoras e normativas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL
apresenta suas ações desenvolvidas durante o exercício de 2015.
O documento enfatiza planos e ações realizados nesse período e que contribuíram para a
concretização de uma gestão voltada para atender aos anseios da população alagoana, na ocasião em
que a Educação Profissional e Tecnológica desponta como uma iniciativa redentora no que se refere
aos aspectos socioeconômicos de Alagoas.
Nos últimos anos, o IFAL registrou a maior expansão já ocorrida em toda a sua história,
proporcionando a instalação e ampliação de campi em todas as mesorregiões do Estado, cujo
resultado esperado é de um futuro promissor e associado às oportunidades de mercado de trabalho
aliado às novas tecnologias no campo profissional. Esse tem sido o maior desafio das
administrações recentes. A expansão representa um antigo anseio da população dos Municípios
alagoanos que observa, na iniciativa do Governo Federal, a chance de capacitação profissional de
jovens, antes sem perspectiva profissional alguma, mas que agora reacende a esperança de um
futuro melhor com a possibilidade de ingresso de empreendimentos empresariais e industriais em
sua região em decorrência da ampliação do ensino profissional.
No entanto, essa instituição Federal de ensino teve que se adaptar ao novo conceito, com
mudanças de hábitos e atitudes. A participação da comunidade acadêmica em um processo eleitoral
democrático para a escolha de Reitor e Diretores Gerais dos Campi, a estruturação dos órgãos
colegiados e comissões representativas dos servidores técnicos administrativos e docentes foram
algumas dessas ações decisivas para efetivação do momento atual.
Destaca-se ainda, na área de Ensino, a introdução de cursos de Bacharelados e de
Licenciaturas, como efetiva contribuição para solucionar um quadro adverso que impera na maioria
das salas de aula da rede pública de ensino que é a carência de professores, notadamente nas áreas
de ciências exatas e nas demais áreas profissionais.
A consolidação do Instituto Federal como uma instituição fomentadora do desenvolvimento
social e econômico de Alagoas fez com que um aporte no aspecto orçamentário-financeiro fosse
reivindicado e, prontamente atendido pelo Ministério da Educação, visando adaptar todos os
campus à nova configuração. Com isso, foram previstos entre os planos e metas, ações como
reformas, construção e ampliação de salas de aulas das unidades já existentes e adaptações
arquitetônicas dos novos campus para melhor acolher seu corpo discente. O aumento da relação
professor-aluno passa a ser outro desafio a ser conquistado em dois anos como modo de garantir o
acesso ao ensino público com melhor qualidade.
O Relatório de Gestão é um instrumento que indica a aplicação eficiente dos recursos, o
atingimento dos objetivos traçados durante todo o processo de planejamento dentro da instituição. O
conteúdo aqui exposto não só aponta os desafios enfrentados e metas atingidas, como também é um
referencial importante para indicar futuro do IFAL, enquanto instituição de ensino estimuladora da
Educação Profissional e aliada da sociedade.

Sérgio Teixeira Costa
Reitor
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3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS
3.1. Identificação da Unidade
Quadro 1 – Instituto Federal de Alagoas
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação
Código SIORG: 244
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Denominação abreviada: IFAL
Código SIORG: 100900
Código LOA: 26402
Código SIAFI: 158147
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Autarquia
Principal Atividade: Educação Técnica, Tecnológica e
Código CNAE: 8541-4/8542-2
Profissional
Telefones/Fax de contato:
(082) 3194-1150
(082) 3194-1168
(082) 3194-1172
E-mail: secgab@ifal.edu.br
Página na Internet: http://www.ifal.edu.br
Endereço Postal: Rua Odilon Vasconcelos, nº 103. Jatiúca. 57035-660, Maceió-AL.
Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
- Lei n.º 11.892, de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008 – Institui a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais e Educação, Ciência e
Tecnologia.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
- Resolução n° 11, de 22 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União no dia 26 de
outubro de 2009, que autoriza a aprovação do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Alagoas.
- Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
- No Diário Oficial da União de 26 de outubro de 2009 foi publicada a Resolução nº 11, de 22 de
setembro de 2009 que aprova o Estatuto do IFAL. O mesmo traz em seus títulos a natureza e as
finalidades do IFAL, quais os órgãos colegiados e técnicos, o seu regime acadêmico, a
comunidade acadêmica, dos diplomas, certificados e títulos e as disposições gerais e transitórias,
onde consta a indicação para a construção e aprovação do regimento geral do IFAL.
- Resolução n.º 51/CS, de 09 de dezembro de 2013, que aprova o Regimento Interno do IFAL.
- Acordo de Metas e Compromissos que entre si celebram a União, representada pelo Ministério
da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia De Alagoas, para os fins de estruturação, organização
e atuação dos Institutos Federais criados pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018. Demais dados reportar ao site
institucional.
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI
Nome
158147
Reitoria
158380
Campus Marechal Deodoro

158381
158382
158383
152800
152801
152802
152803
152804
152805
152815
Não tem ainda
Não tem ainda
Não tem ainda
Não tem ainda

Campus Maceió
Campus Satuba
Campus Palmeira dos Índios
Campus Penedo
Campus Santana do Ipanema
Campus Piranhas
Campus Murici
Campus São Miguel dos Campos
Campus Arapiraca
Campus Maragogi
Campus Batalha
Campus Coruripe
Campus Rio Largo
Campus Avançado de Viçosa
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI
Nome
26402
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
158147
26402
158380
26402
158381
26402
158382
26402
158383
26402
152800
26402
152801
26402
152802
26402
152803
26402
152804
26402
152805
26402
152815
26402

3.2. Finalidade e Competências
De acordo com a Lei 11.892/2008, no seu Art. 6º consta como finalidades e características:
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;
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 infraestrutura 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.
Art. 7o Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º desta Lei, são objetivos dos
Institutos Federais:
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;
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.
Art. 8o No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deverá
garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender aos objetivos definidos
no inciso I do caput do art. 7o desta Lei, 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.
§ 1o O cumprimento dos percentuais referidos no caput deverá observar o conceito de aluno
equivalente, conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação.
§ 2o Nas regiões 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 definido no caput deste artigo, para
atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7o desta Lei.

O Instituto Federal de Alagoas é vinculado a Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica – SETEC, do Ministério da Educação, e integra a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.
Consciente de sua responsabilidade na execução das Políticas Públicas, o IFAL executou
suas ações dentro dos Programas de Governo de seu Orçamento, sempre balizado na sua Função
Social (Missão) e Finalidades Institucionais. De modo geral fica como sendo:
Função Social (Missão):
Promover educação de qualidade social, pública e gratuita, fundamentado no princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o
mundo do trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável.
Finalidades Institucionais:
Formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa
aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em
estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e
regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada.
É importante ressaltar as principais características da Instituição como forma de demonstrar
a abrangência de sua área da atuação e as diversas possibilidades de atender às políticas públicas,
programas e ações de governo, que tratam da inclusão social través da educação profissional e
tecnológica. Com base na Lei nº 11892, de 29 de dezembro de 2008, são finalidades e
características do IFAL:
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;
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 infraestrutura 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;
VI.
desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VII. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
VII. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
Os programas e ações de Governo executados pelo IFAL buscam ampliar a oferta da
Educação Profissional e Tecnológica para os diversos níveis e modalidades de ensino e promover a
inclusão social a amplas camadas da população, contribuindo para reduzir as desigualdades. Visam,
ainda, suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência

e melhor desempenho. Além disso, dotar a Instituição de acervo bibliográfico e equipamentos
atualizados e promover a qualificação de seu pessoal, com vistas à melhoria continuada do processo
de ensino-aprendizagem.
Portanto, o IFAL reforça o seu papel na sociedade como o maior centro de referência em
educação profissional em Alagoas. Tal reconhecimento decorre da excelência e qualidade dos
cursos ofertados, de forma integrada e em diferentes níveis e modalidades de ensino, sempre
levando em consideração as tendências do setor produtivo e o cenário regional. Num processo de
inclusão social do jovem e do adulto trabalhador, no sentido de proporcionar-lhes educação
continuada, disseminando a inovação constante das ciências e das novas tecnologias.
A presença do IFAL no Estado de Alagoas pode ser observada através do mapa abaixo:
Figura 1: Presença do IFAL em Alagoas.

Fonte:IFAL

3.3. Normas e Regulamentos de criação, alteração e funcionamento do Órgão ou
da Entidade
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 – EAFS e Centro Federal de Educação
Tecnológica de Alagoas – CEFET-AL) 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, especializada
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.
A criação do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) se deu por meio de uma particular
integração entre duas autarquias, hoje extintas: o Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) e
a Escola Agrotécnica Federal de Satuba.
Essas instituições já haviam passado por muitas outras mudanças: o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Alagoas recebeu esse nome em 1994, tendo sido, inicialmente, Escola de
Aprendizes Artífices de Alagoas (1909), Liceu Industrial de Maceió (1937), Escola Industrial
Deodoro da Fonseca (1961), Escola Técnica Federal de Alagoas (1967). A Escola Agrotécnica

Federal de Satuba, por sua vez, ao ser criada recebeu o nome de Patronato Agrícola de Alagoas
(1911), e a seguir, passou a denominar-se Aprendizado Agrícola Floriano Peixoto (1939), Escola
Agrícola Floriano Peixoto (1947), Escola Agrotécnica Floriano Peixoto (1957), Colégio Agrícola
Floriano Peixoto (1964) e, por fim, Escola Agrotécnica Federal de Satuba (1979).
Com esses históricos distintos, buscamos a construção de uma nova realidade educacional
em nosso Estado. A partir de 29 de dezembro de 2008, por meio de Decreto 5.224, o IFAL passou a
ser a Instituição Federal, com todas as prerrogativas de uma Instituição de Ensino Superior, na qual
está centralizada a oferta de ensino técnico e tecnológico no Estado de Alagoas.
A Reitoria do IFAL funcionou, até início de 2012, nas instalações do Campus Maceió,
quando foi transferida, acompanhada das Pró-reitorias e os setores administrativos, para sua sede
própria, no bairro Jatiúca em Maceió.
Hoje, os campi do IFAL encontram-se assim distribuídos no Estado de Alagoas:
• Campus Arapiraca
Localizado no Agreste, o campus Arapiraca iniciou suas atividades no segundo semestre de 2010,
funcionando provisoriamente em uma escola municipal. Atualmente, oferece os cursos médios
integrados de Informática e Eletroeletrônica, além de pós-graduação em Linguagem e Práticas
Sociais, com foco na área de serviços e tecnologia. Na modalidade a distância, a unidade oferta
cursos de ensino médio subsequente de Secretaria Escolar e Infraestrutura Escolar, além de
licenciatura em Ciências Biológicas e Letras/Português, e do curso superior de tecnologia em
Hotelaria.
• Campus Maceió
Localizado na capital, o campus Maceió iniciou suas atividades em 1968, na Escola Técnica Federal
de Alagoas, e hoje está instalado em sua sede definitiva. Atualmente, oferece cursos médios
integrados de Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Estradas, Informática, Mecânica e Química. Os
cursos técnicos subsequentes oferecidos são Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Química e
Segurança do Trabalho. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), é oferecido o curso de Artesanato.
Esse campus também oferece cursos superiores de tecnologia (Alimentos, Construção de Edifícios,
Design de Interiores, Gestão de Turismo e Hotelaria); bacharelado (Sistema de Informação); e
licenciaturas (Ciências Biológicas, Letras, Matemática e Química). A distância, o campus oferece os
cursos técnicos subsequentes de Infraestrutura Escolar e Secretaria Escolar, os cursos superiores de
Ciências Biológicas, Letras/Português e Administração Pública. Em nível de pós-graduação, são
oferecidos os cursos lato sensu em Educação de Jovens e Adultos, e em Química Tecnológica.
• Campus Maragogi
Localizado no litoral norte, o campus Maragogi iniciou suas atividades no segundo semestre de
2010, funcionando provisoriamente em uma escola municipal. Atualmente, oferece os cursos
médios integrados de Hospedagem e Agroecologia e o técnico concomitante em Eventos, com foco
na área de Turismo. Na modalidade a distância, a unidade oferta curso de ensino médio subsequente
de Secretaria Escolar, além de licenciaturas em Ciências Biológicas e Letras/Português, e do curso
superior tecnológico em Hotelaria. O IFAL Maragogi ainda disponibiliza para a comunidade um
bacharelado em Administração Pública e uma pós-graduação em Gestão Municipal.
• Campus Marechal Deodoro
Localizado no litoral, o campus Marechal Deodoro iniciou suas atividades no segundo semestre de
1995, com sede própria. Atualmente, oferta para o PROEJA os cursos médios integrados de
Cozinha, Guia de Turismo e Hospedagem, assim como o de Meio Ambiente. O campus também

oferece o curso superior de tecnologia em Gestão Ambiental e a pós-graduação lato sensu em
Educação e Meio Ambiente, com foco nas áreas de Turismo e Meio Ambiente.
• Campus Murici
Localizado na Zona da Mata, o campus Murici iniciou suas atividades no segundo semestre de
2010, funcionando provisoriamente em uma escola municipal. Atualmente, oferece os cursos
médios integrados de Agroecologia e Agroindústria, com foco nas áreas de Meio Ambiente e
Indústria.
• Campus Palmeira dos Índios
Localizado na Região do Agreste, o campus Palmeira dos Índios iniciou suas atividades em 1993,
com sede própria. Atualmente, oferta os cursos técnicos de nível médio, na forma integrada, em
Edificações, Eletrotécnica e Informática. Na forma subsequente, o campus oferece os cursos de
Eletrotécnica, Redes de Computadores e Segurança do Trabalho. Como técnicos concomitantes são
ofertados os cursos de Eletrotécnica, Redes de Computadores e Segurança do Trabalho. No âmbito
do PROEJA, é oferecido o curso de Eletrotécnica. O campus oferta, ainda, cursos superiores de
tecnologia em Sistemas Elétricos e em Construção de Edifícios, além de um bacharelado em
Engenharia Civil. A distância, oferta o curso técnico subsequente em Infraestrutura Escolar, as
licenciaturas em Ciências Biológicas e em Letras/Português, bem como o bacharelado em
Administração Pública. O campus Palmeira dos Índios oferta também curso de pós-graduação em
Gestão Municipal.
• Campus Penedo
Localizado na Região do Baixo São Francisco, o campus Penedo iniciou suas atividades no segundo
semestre de 2010, funcionando em sede própria. Atualmente, oferta os cursos médios integrados de
Açúcar e Álcool, e de Meio Ambiente, com foco nas áreas de Meio Ambiente e Indústrias. A
distância, oferece cursos técnicos subsequentes de Infraestrutura Escolar e Secretaria Escolar, bem
como licenciaturas, em Ciências Biológicas e Letras/Português; um bacharelado, em Administração
Pública; e uma pós-graduação lato sensu, em Gestão Municipal, com foco nas áreas de Indústria e
de Educação.
• Campus Piranhas
Localizado no alto Sertão, o campus Piranhas iniciou suas atividades no segundo semestre de 2010,
funcionando em sede própria. Atualmente, oferta os cursos técnicos integrados de Agrotecnologia e
Agroecologia, com foco nas áreas de Meio Ambiente e Indústria.
• Campus Santana do Ipanema
Localizado no sertão de Alagoas, o campus Santana do Ipanema iniciou suas atividades no segundo
semestre de 2010, funcionando provisoriamente na Universidade Estadual de Alagoas (Uneal).
Atualmente, oferta o curso técnico, integrado e subsequente, em Agropecuária. Na modalidade a
distância, oferta os cursos técnicos subsequentes de Infraestrutura Escolar e Secretaria Escolar, além
de bacharelado em Administração Pública e licenciatura em Letras/Português.
• Campus São Miguel dos Campos
Localizado na Zona da Mata, o campus São Miguel iniciou as suas atividades no segundo semestre
de 2010, funcionando provisoriamente em uma escola municipal. Atualmente, oferta o curso técnico
subsequente de Segurança do Trabalho.
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• Campus Satuba
Localizado na região metropolitana de Maceió, o campus Satuba, juntamente com o de Maceió, deu
início ao ensino profissionalizante no Estado. Situado em sede própria, oferta os cursos técnicos
integrados de Agroindústria e Agropecuária, além do subsequente de Agropecuária. O campus
também oferta o curso superior de tecnologia em Laticínios. A distância, oferece os cursos técnicos
subsequentes de Infraestrutura Escolar e Secretaria Escolar.
• Campus Batalha
Com uma área territorial de 321km² e situado a aproximadamente 186km de Maceió, Batalha
localiza-se no sertão de Alagoas. O polo de Batalha, município considerado a bacia leiteira do
Estado, terá como foco a área agroalimentar e o desenvolvimento do setor produtivo do leite e
derivados. Inicialmente com oferta de cursos do Pronatec (Programa Nacional de acesso ao Ensino
Técnico e Emprego): Inglês e Auxiliar Administrativo.
• Campus Coruripe
O município de Coruripe se estende por 918,2 km² e contava no último censo do IBGE (2010) com
52.160 habitantes. A densidade demográfica é de 56,8 habitantes por km² no território do município.
Coruripe fica vizinho dos municípios de Jequiá da Praia, Feliz Deserto e Teotônio Vilela, e a 37 km
a Sul-Oeste de São Miguel dos Campos. Teve inicio em no ano de 2014 ofertando os cursos do
PRONATEC (Programa Nacional de Ensino Técnico): Libras básico, Mecânico de Motocicletas,
Bombeiro Civil, Auxiliar Administrativo, Recepcionista, Agente de Informações Turísticas,
Espanhol Básico, Espanhol Intermediário, Inglês Básico, Inglês Intermediário e Cerimonialista e
Mestre de Cerimônia.
• Campus Rio Largo
Após convênio firmado com a Infraero para cessão do prédio do Espaço Reviver, localizado na área
do aeroporto Zumbi dos Palmares, Rodovia BR 104, Km 91 Tabuleiro do Pinto Maceió AL, o
Instituto Federal de Alagoas – Ifal iniciou, as atividades do câmpus Rio Largo, com cursos
ofertados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) : Inglês
Básico, Recepcionista e Balconista de Farmácia.
• Campus Viçosa
Viçosa está localizada na mesorregião do leste alagoano, mais especificadamente no microrregião
serrana dos quilombos a 86 quilômetros da capital Maceió. O câmpus do Ifal em Viçosa celebrou o
início de seu funcionamento, com cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – Pronatec,: Agente de Alimentação Escolar, Agente de Informações Turísticas, Agricultor
Familiar, Auxiliar Administrativo, Avicultor, Inspetor Escolar, Cuidador de Idoso, Espanhol Básico,
e Libras Básico, Libras Intermediário, Bovinocultor de Leite, Garçom, Operador de Computador e
Pintor de Obras.
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3.4. HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
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 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 socioeconômico. 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 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 n o 8.948, de 8 de
dezembro de 1994, depois regulamentado nos termos do Decreto n o 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 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.
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 1.530 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 1.699 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, 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.
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.
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.
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.
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 se chamar 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.

3.5. Ambiente de Atuação
a) caracterização e o comportamento do mercado de atuação;
Do ponto de vista socioeconômico podemos afirmar corroborando com o Plano de
Desenvolvimento Institucional 2014-2018 (PDI) do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) que nos
últimos 20 anos, o Estado teve um acréscimo populacional de 24% Na primeira década, de 1992 a
2001, este acréscimo foi de 308.537 pessoas. Nos dez anos seguintes, de 2002 a 2012, o aumento da
população do Estado correspondeu a 277.937 pessoas. Pela última estimativa populacional do
IBGE, em 2012, o Estado chegou a uma população de 3.165.472 habitantes, o que corresponde a
6% do total da população da Região Nordeste, estimada em 53.081.950 de habitantes.
Analisando a distribuição populacional do Estado entre as três mesorregiões – Agreste
Alagoano, Leste Alagoano e Sertão Alagoano –, percebe-se que a região Leste Alagoana possui
66% da população total do Estado. Nela está localizada a capital Maceió, com 953.393 habitantes, o
que equivale a 31% da população total do Estado, e a 46% da mesorregião. O Agreste Alagoano
corresponde a 14% da população de Alagoas, estando em seu território o município de Arapiraca,
com população de 218.140 habitantes. A mesorregião do Sertão Alagoano tem 14% da população
total do Estado, sendo o município de Delmiro Gouveia o mais populoso, com 48.876 habitantes,
estes números revelam a responsabilidade social desta Instituição para o atendimento formativo de
centenas de pessoas das comunidades em que estão inseridos os diversos Campi do IFAL.
Este mercado de atuação é caracterizado por possuir o pior Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), que de acordo com dados divulgados em 2012 pelo PNUD é o pior do Brasil
(0,631), caracterizando as enormes necessidades sociais que todo o Estado de Alagoas possui, mais
especificamente as três Mesorregiões do Estado onde estão inseridos seus 15 Campi: Leste
Alagoano, Agreste Alagoano e Sertão Alagoano e que o IFAL tem por obrigação em ajudar a
mitigar dentro de suas responsabilidades institucionais.
Mesorregião Leste Alagoano
Na Mesorregião Leste Alagoano, a mais populosa do Estado e a que mais recebe
investimentos, se concentram 72% da força do IFAL. Essa região abriga a produção canavieira,
sendo formada, majoritariamente, por grandes propriedades. O surgimento dos assentamentos da
reforma agrária tem promovido uma pequena mudança no perfil fundiário da região.
Mesorregião Agreste Alagoano
Na Mesorregião Agreste Alagoano encontram-se os câmpus de Arapiraca e de Palmeira dos
Índios. Por estar localizada na área central, entre o Sertão e a Mata Atlântica, esta região apresenta
características dessas duas regiões do Estado.
Dentre as culturas de feijão, fumo, amendoim, mandioca, milho, caju, algodão e cana-de-açúcar, a
que mais se destaca é a do fumo, concentrada na cidade polo de Arapiraca. Nessa mesorregião, são
encontrados minerais como amianto, argila, calcário e ferro. No Agreste, estão concentradas as
pequenas propriedades de tipo familiar que, com uma qualidade de vida superior à do sertão, em
função da melhor precipitação e da qualidade dos solos, permite uma produção mais diversificada.
Mesorregião Sertão Alagoano
Dentro da Mesorregião Sertão Alagoano encontram-se 19% da força do IFAL, com os
câmpus Santana do Ipanema e Piranhas. A economia dessa mesorregião está baseada no comércio e
na agricultura, com o desenvolvimento da criação de caprinos e bovinos. Nos últimos anos, vem

recebendo investimentos para pequenas represas, de modo a conter a água da chuva, ajudando no
consumo e nas plantações familiares.
Os principais produtos dessa mesorregião são o feijão e a mandioca. A região do Sertão
abriga a principal bacia leiteira do Estado, envolvendo um contingente de 2.500 propriedades,
irradiando-se a partir do município de Batalha. Há uma preocupação com os custos de produção,
que são mais altos que os da zona litorânea.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada;
Podemos destacar a Faculdade Integrada Tiradentes (FITS), Faculdade Estácio de Alagoas
(FAL), Centro Universitário CESMAC, o Sistema S, Faculdade Alagoana de Tecnológia (FAT),
Faculdade Maurício de Nassau e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que oferecem alguns
produtos (cursos) similares e disputam conosco a mesma fatia do mercado consumidor.
c)
Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação;
A Reitoria é o órgão executivo do Instituto Federal que tem o papel de formular em
consonância com sua comunidade acadêmica e aprovação do seu Conselho Superior as políticas
institucionais, através de suas resoluções (disponibilizadas no sítio do IFAL).
Agindo no sentido de garantir o compartilhamento das melhores práticas de gestão
desenvolvidas para os Campi/Pró-reitorias/Diretorias/ Departamentos e Coordenações, atuando de
forma contextualizada com as finalidades definidas em seu Estatuto e no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI-2014/2018).
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio;
No ambiente externo, é importante apontar, como ameaça, o contexto político-econômico
porque vem passando o País, cujos reflexos já começam a ser notados, a exemplo da expectativa de
crescimento da economia ter sido reduzida para 0,3%, fato que pode ser observado no aperto do
orçamento governamental e nos repasses orçamentários diminuídos que devem exigir da
administração uma nova postura e um reordenamento financeiro com objetivo de fazer com que a
instituição continue funcionando e atendendo suas prerrogativas sociais.
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços;
Considerando que o objetivo educacional do Instituto gira em torno dos pilares ENSINO,
PESQUISA e EXTENSÃO, entendemos por segmentar os nossos clientes em diretos, representados
pelo quantitativo de 17020 (dezessete mil e vinte) alunos e indiretos quais sejam os pais dos
discentes e a comunidade em geral.
Buscando melhor atender aos seus clientes e compactuando com a gênese de sua criação, o
IFAL desenvolve atualmente ainda diversos projetos de pesquisa e extensão, dentro de suas politicas
institucionais, integrando o público externo, na busca de soluções para os problemas da região e
ajudando para o desenvolvimento regional.
Nos 106 (cento e seis) anos de atuação, o Instituto Federal de Alagoas contribuiu
significativamente na formação de cidadãos para o mercado de trabalho nos seus mais diversos
cursos de nível médio, superior e pós-graduação, além de participar ativamente da criação de novos
conhecimentos através da pesquisa e extensão desenvolvidas com a preocupação de estarem sempre
afinadas com as demandas do Estado de Alagoas, tentando proporcionar com sua contribuição uma

mudança positiva nos índices de desenvolvimento Humano, apresentados pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013), que coloca Alagoas em nível de Brasil
como possuidor do pior IDH do País.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los;
1. Superação das desigualdades educacionais: Para a superação das desigualdades
educacionais, é preciso o compromisso com um projeto de desenvolvimento justo,
igualitário e sustentável. Nesse sentido, o IFAL conta com projetos, programas e
ações afirmativas, atendendo às necessidades e características dos alunos de diversos
contextos sociais e culturais, e com diferentes capacidades e interesses.
2. Formação para o trabalho: A articulação entre trabalho, educação e desenvolvimento
sustentável implica avançar nas concepções e nas políticas setoriais e intersetoriais,
visando formar profissionais capazes de atuar, crítica e autonomamente, no
enfrentamento das desigualdades sociais, das diferentes formas de exclusão, do
trabalho precário, da destruição do meio ambiente e da baixa qualidade de vida da
população.
3. Promoção da sustentabilidade socioambiental: Visando à promoção da
sustentabilidade socioambiental, o IFAL incentiva a participação individual e
coletiva, permanente e responsável, em ações ambientalmente corretas,
comprometidas com o uso racional dos recursos naturais, com a melhoria da
qualidade de vida, com a destinação adequada de resíduos e com o emprego de
materiais recicláveis. Tais ações são desenvolvidas, no Instituto, como uma prática
educativa integrada, contínua e permanente, perpassando transversalmente o
currículo.
4. Formação humanística, científica e tecnológica: Em um contexto de rotatividade de
empregos e ameaça de desemprego, a formação integral – humanística, científica e
tecnológica -- deve permitir que o trabalhador se apodere de diferentes tecnologias e
de possibilidades variadas de trabalho, alargando seus horizontes sobre o mundo do
trabalho e preparando-se para a totalidade da vida social.
5. Autonomia: Para realizar a tarefa de educar, é imperativa a autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial do IFAL, visando à
garantia da liberdade de pensamento, da livre manifestação de ideias, no sentido de
promover condições de igualdade, do respeito à diversidade, proporcionando espaços
democráticos de deliberação coletiva, considerados os níveis de ensino, as etapas e as
modalidades educativas.
6. Indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão: A indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão deve estar alicerçada nos princípios filosóficos e técnicometodológicos que norteiam as práticas acadêmicas no IFAL, de modo a deflagrar
um processo de formação emancipatória, com foco na produção, difusão,
socialização e sistematização do conhecimento, concretizando de fato a função social
da Instituição.
7. Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios: A resposta a essa
questão, tem inicialmente, como alicerce, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008 que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
e dá a base para a criação dos Institutos Federais e a partir da qual se define a
identidade do Instituto Federal de Alagoas.Em segundo lugar, destaca-se a expansão
do Instituto Federal de Alagoas, que hoje conta com 15 (quinze) campus,
proporcionando algumas mudanças secundárias como a implantação da autonomia
administrativa destes campus e acarretando também em um aumento significativo de
servidores e alunos.

O Instituto Federal de Alagoas - IFAL tem realizado concursos públicos e
renovado seu quadro de servidores técnicos-administrativos e docentes,
investindo sistematicamente em capacitações e qualificações, para atender
satisfatoriamente a sua clientela, a instituição de acordo com a Procuradoria
Educacional-Institucional do Instituto Federal de Alagoas (PEI/PRDI/IFAL,
2014) conta atualmente com 788 (setecentos e oitenta e oito) técnicos
administrativos e 693 (seiscentos e noventa e três) docentes, os quais buscam
excelência no desenvolvimento de suas atividades, somando à qualidade, o bom
atendimento e o respeito à comunidade acadêmica.
Na gestão de qualquer instituição, o planejamento é uma poderosa ferramenta,
pois oportuniza um momento de reflexão sobre o que vem sendo feito e sobre o
que ainda deve ser realizado. Na gestão de uma Instituição de educação pública,
estruturada em quinze campus – como o IFAL – essa ferramenta é indispensável.
Desta consciência nasceu o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018
(PDI).
Não se trata, pois, do cumprimento de uma formalidade demandada pelo
Ministério da Educação, o PDI representa um intenso movimento de reflexão e
de auto avaliação de toda a comunidade do IFAL, em busca de respostas a duas
questões essenciais: o que desejamos para a nossa Instituição nos próximos cinco
anos? De que maneira podemos alcançar este futuro pretendido?
8. Portanto como expressão do planejamento institucional, qualquer possível mudança
de cenário deverá estar alinhado com os objetivos, metas e ações, apresentados no
PDI do IFAL para o período de 2014 a 2018.
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3.6. Organograma Funcional
Abaixo o organograma funcional dos novos Campi.
Figura 2 – Organograma Campus Arapiraca
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Figura 3 - Organograma Campus Batalha
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Figura 4 - Organograma Campus Maceió

29
Figura 5 - Organograma Campus Maragogi
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Figura 6 - Organograma Campus Marechal Deodoro
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Figura 7 - Organograma Campus Murici
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Figura 8 - Organograma Campus Palmeira dos Indios
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Figura 9 - Organograma Campus Penedo
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Figura 10 - Organograma Campus Piranhas
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Figura 11 - Organograma Campus Rio Largo
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Figura 12 - Organograma Campus Santana do Ipanema
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Figura 13 - Organograma Campus São Miguel dos Campos
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Figura 14 - Organograma Campus Satuba
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Figura 15 - Organograma Campus Viçosa
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Figura 16 - Organograma Reitoria

3.7. Macroprocessos Finalísticos
Macroprocessos finalísticos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de
Alagoas - IFAL com indicação dos principais produtos e serviços que tais processos devem oferecer
aos cidadãos usuários ou clientes.
Cadeia de Valor do IFAL – Consiste na representação do conjunto dos macroprocessos do
IFAL, possibilitando uma macrovisão da sua estrutura organizacional na ótica do pensamento
sistêmico.
Atualmente é composta por 6 (seis) Macroprocessos, sendo três finalísticos e três de apoio:
Gestão Administrativa (apoio), Extensão (finalístico), Desenvolvimento Institucional (apoio),
Pesquisa e Inovação (finalístico), Ensino (finalístico) e Gestão Acadêmica (apoio).
Figura 17 – Representação Gráfica da Cadeia de Valor do IFAL

Fonte: FGV
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MA – Macroprocessos de Apoio
Principais macroprocessos de apoio ao exercício das competências e finalidades do IFAL.
AD – MACROPROCESSO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DE APOIO
Compreende os processos de apoio, acompanhamento, controle e gestão administrativa.
Dentro deste macroprocesso estão mapeados os processos: Jurídico, Infraestrutura, Finanças,
Contabilidade, Contratos, Suprimentos, Orçamento e Protocole e Arquivo.
Figura 18– Macroprocesso de Gestão Administrativa

Fonte: FGV

EX – MACROPROCESSO DE EXTENSÃO - FINALÍSTICO
Compreende os processos de formulação, gestão e avaliação de políticas de extensão; o
desenvolvimento de ações, bem como das relações interinstitucionais e o acompanhamento de
egressos. Dentro deste macroprocesso estão mapeados os processos: Ações de Extensão, Relações
Interinstitucionais e Acompanhamento de Egressos.
Figura 19 – Macroprocesso de Extensão

Fonte: FGV

PI – MACROPROCESSO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - FINALÍSTICO
Compreende os processos de coordenação, supervisão, acompanhamento e avaliação dos
Programas de Pós-Graduação e Pesquisa oferecidos pelo Instituto, bem como as ações que visam
integrar o ensino, a pesquisa e a extensão, com um olhar para a inovação. Inclui a coordenação dos
Programas de Iniciação Científica e Tecnológica, a gestão dos NITs, a gestão de bolsas, o fomento e
estímulo à produção científica, gestão de Programas de Pós-Graduação e de Qualificação
Acadêmica.
Dentro deste macroprocesso estão mapeados os processos: Convênios, Gestão de Bolsas,
Programas de Pesquisa e Inovação, Qualificação e Pós-Graduação, e Contratação de Universidade.
Figura 20 – Macroprocesso de Pesquisa e Inovação

Fonte: FGV
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EN - MACROPROCESSO DE ENSINO - FINALÍSTICO
Compreende os processos de Gestão Pedagógica e Assistência ao Estudante.
Figura 21 – Macroprocesso de Ensino

Fonte: FGV

GA - MACROPROCESSO DE GESTÃO ACADÊMICA – DE APOIO
Compreende os processos de Informações e Estatísticas, Registros Acadêmicos e
Informações Acadêmicas dos alunos nos segmentos de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Figura 22 – Macroprocesso de Gestão Acadêmica

Fonte: FGV
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL
4.1. Planejamento Organizacional
4.1.1. Informações sobre o programa de trabalho e as estratégias de execução
O Planejamento Estratégico do IFAL ano de 2015 foi construído de forma a orientar a ações
no sentido do atendimento aos principais eixos de atividades da instituição: ensino, pesquisa e
extensão. Além disso, ele é um capítulo que norteia o restante do conteúdo do Plano de
Desenvolvimento Institucional, desde o planejamento da oferta de cursos até a organização e gestão
de pessoal e infraestrutura. Esse documento apresenta as perspectivas e os temas estratégicos
utilizados, bem como o mapa estratégico e o detalhamento dos objetivos estratégicos, indicadores,
metas e iniciativas estratégicas da instituição.
O planejamento do IFAL está dividido em três níveis: estratégico, tático e operacional. No
nível estratégico, estão os objetivos, indicadores e metas definidos para um horizonte de 05 (cinco)
anos. O documento que corresponde ao planejamento Estratégico é o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI.
Nos níveis tático e operacional, estão as ações estratégicas e atividades necessárias ao cumprimento
das metas estabelecidas. O Plano Anual de Ação é o documento que contém todas as ações e
atividades que serão executadas pela instituição durante o ano.
No decorrer da execução do planejamento, é realizado um acompanhamento trimestral dos
resultados alcançados e esperados para que sejam tomadas medidas corretivas e/ou preventivas em
tempo oportuno.
O processo de elaboração do Plano de Atividades para 2015 deu-se a partir da avaliação dos
resultados alcançados no exercício 2014 com a participação de representantes das Pró-Reitorias de
Ensino, de Pesquisa, de Extensão, de Desenvolvimento Institucional, de Administração e dos 15
campi do IFAL. Para tal, foi realizado um seminário específico para dar continuidade ao processo
de planejamento institucional de forma integrada, alinhando os projetos dos campi e Pró-Reitorias
aos macroprojetos institucionais propostos pela equipe de gestão. No transcorrer da reunião de
planejamento foi possível revisar os objetivos e os resultados esperados. Esse evento, de caráter
sistêmico, foi realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2014.
As iniciativas que resultaram desse planejamento estão relacionadas aos objetivos
específicos dos macroprojetos institucionais. Dessa forma, o plano tático da Instituição está
relacionado ao Planejamento Estratégico. As unidades gestoras tiveram liberdade para avaliar a
quantidade de iniciativas propostas, considerando a relação com os objetivos estratégicos do IFAL e
sua capacidade de execução, tendo em vista equipe e recursos envolvidos.
Desta forma, o IFAL chega ao exercício de 2015 planejando ações para um quantitativo de
14 campi, um campus avançado e EaD, ampliando de maneira expressiva o quantitativo de alunos,
de quadro de pessoal e de ofertas formativas.
Para o exercício de 2015, foram definidos 120 iniciativas sistêmicas pelas Pró-Reitorias que,
após processo de planejamento e estruturação, foram cadastrados no software de planejamento
estratégico “Geplanes”. O Geplanes é um sistema de gestão desenvolvido para o planejamento
estratégico que é utilizado na fase de elaboração do plano estratégico e na execução das ações.
Os projetos propostos estão relacionados aos objetivos estratégicos macros e indicadores do
IFAL, isto é, o objetivo geral de um projeto proposto é um dos objetivos estratégicos que compõe o

mapa estratégico constante do PDI 2014-2018. Desta forma, o programa de trabalho da Instituição
está relacionado ao Plano de Desenvolvimento Institucional.
O monitoramento e controle de metas são atividades de apoio ao gerenciamento e
monitoramento dos Projetos estratégicos do IFAL. Seu objetivo é simplificar o gerenciamento e
monitoramento dos projetos e produtos, integrando, padronizando e sistematizando as informações,
facilitando o acompanhamento dos projetos.
4.1.2. Descrição sintética dos objetivos do exercício
Os objetivos estratégicos adotados pela IFAL para 2015 foram extraídos do PDI e tiveram
por propósito orientar as Pró-Reitorias e campi na definição das principais iniciativas que foram
desenvolvidas com foco no atendimento da missão e alcance da visão.
Os objetivos estratégicos, na sua essência definem o que o IFAL quer atingir, considerando
todos os insumos analisados;
1. expressam o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação
de um conjunto de iniciativas, com desdobramento no território;
2. expressam alvo ou ponto quantificado que a instituição pretende alcançar por meio de
esforço extra, com definição de prazo de realização e o responsável pela consecução;
3. focalizam a atenção em desafios pontuais, dirigindo os esforços de toda instituição para os
resultados efetivamente de interesse;
4. são desafiadores, asseguram um sentimento se superação, mas são propostos em base
realista, considerados para isso o tempo, recursos e retorno econômico-financeiro ou social.
Os objetivos estratégicos e indicadores definidos para 2015 foram:
1. Aumentar a captação de recursos próprios
Aumentar o percentual de participação de recursos próprios na composição do orçamento do IFAL,
tendo como referência a matriz CONIF.
Indicador:
- Taxa de crescimento da captação de recursos próprios
2. Consolidar a expansão do IFAL para ampliar a oferta de seus serviços.
Ampliar a presença em outras regiões do Estado e o acesso da população à educação presencial,
garantindo a oferta de seus serviços.
Indicadores:
- Relação de candidato por vaga
- Relação de alunos por docentes em tempo integral
3. Adequar a infraestrutura dos campi para uma oferta apropriada dos cursos
Adequar as instalações físicas – salas, laboratórios, bibliotecas, espaços para atividades esportivas,
áreas de convivência, etc. – dos câmpus para garantir a adequada execução das ações pedagógicas e
as condições de acessibilidade dos alunos e servidores.
Indicadores:
- Gastos com investimentos
- Gastos com outros custeios (excluído benefícios e PASEP)

4. Promover a formação continuada dos servidores para o alcance dos resultados
institucionais
Garantir as condições necessárias para o domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes exigidos
para o bom desempenho das funções profissionais.
Indicadores:
- Proporção de execução do investimento em capacitação e qualificação
- Proporção de servidores que participaram de cursos de capacitação
- Proporção de servidores que participaram de cursos de qualificação
- Gastos com pessoal
- Titulação do corpo docente
5. Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou arranjos/grupos sociais e culturais,
com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de colaboração.
Ampliar o relacionamento do IFAL com atores das áreas social e cultural.
Indicadores:
- Número de pessoas beneficiadas pelas ações (eventos e projetos) da rede.
- Nível de satisfação dos beneficiados em cada evento/ projeto/ação.
6. Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor produtivo, com vistas ao
intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de.
Ampliar o relacionamento do IFAL com o setor produtivo.
Indicador:
- Número de convênios firmados com o setor produtivo.
7. Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor público, com vistas ao
intercâmbio de experiências e o estabelecimento de ações de colaboração.
Ampliar o relacionamento do IFAL com o setor público.
In Indicadores:
- Número de processos, produtos ou serviços gerados pelas ações da rede.
- Número de convênios firmados com o setor público.
8. Implementar ações que visem à disseminação do associativismo e do empreendedorismo.
Estimular a prática do associativismo, como iniciativa para a superação de dificuldades e geração de
benefícios para os seus associados, e do empreendedorismo como fator promotor do
desenvolvimento individual, econômico e social.
Indicadores:
- Número de ações nas áreas de associativismo e empreendedorismo.

- Número de empresas júnior em funcionamento.
9. Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico.
Garantir que o princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão se expresse pela
pedagogia do diálogo por meio de práticas integradas, incluindo outros espaços formativos,
colaborando para o relacionamento entre a Instituição e a sociedade.
Indicadores:
- Proporção de discentes envolvidos em projetos de pesquisa e extensão.
- Proporção de projetos de pesquisa que se transformam em projetos de extensão.
10. Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito.
Garantir a efetividade das ações do IFAL e o cumprimento de sua missão institucional. Inclui, por
exemplo, a oferta de reforço escolar para alunos com rendimento insuficiente, a correção de fluxo –
acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar defasado – e estudos de
recuperação.
Indicadores:
- Eficiência acadêmica de concluintes
- Relação de concluintes por matrícula atendida
- Relação de ingresso por matrícula atendida
- Retenção do fluxo escolar
11. Garantir a oferta regular de cursos na modalidade a distância.
Garantir a oferta de cursos na modalidade a distância
Indicadores:
- Proporção de cursos ofertados na modalidade a distância.
12. Incrementar o número de vagas nos cursos oferecidos pelo IFAL, sendo parte das novas
vagas destinadas a pessoas com necessidades específicas.
Oferecer à sociedade a garantia de acesso à educação em condições que possibilitem o êxito escolar
no tempo esperado para a sua obtenção.
Indicadores:
- Taxa de crescimento do número de vagas
- Gasto corrente por aluno
4.1.3. Estágio de implementação do planejamento estratégico
Desde a transformação em Instituto Federal, o processo de elaboração do planejamento do
IFAL vem sendo continuamente aperfeiçoado, de modo a contemplar as demandas institucionais e
da sociedade.
Há de se considerar que na gestão de qualquer instituição, o planejamento é uma poderosa
ferramenta, oportunizando reflexões sobre o que vem sendo feito e sobre o que ainda deve ser
realizado, na busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando ao melhor
funcionamento da instituição.

No final de 2013 foi concluída a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI e com ele o Planejamento Estratégico do IFAL para o quinquênio 2014-2018, planejamento
esse que norteia as ações institucionais para os próximos cinco anos. Durante o período de execução
do PDI, o Planejamento Estratégico deverá orientar a elaboração dos Planos Anuais de Trabalho, o
planejamento de caráter mais tático e operacional que, vinculado ao orçamento da instituição,
resulta na proposta orçamentária do IFAL para o Projeto de Lei Orçamentária Anual da União.
Em 2015, através da portaria N° 1244/GR, de 07 de maio de 2015, foi implantado no IFAL,
a ferramenta de planejamento estratégico “Geplanes”. Essa ferramenta consiste em um software
livre de planejamento estratégico utilizado desde a fase de elaboração do planejamento até o
monitoramento das ações e avaliação dos resultados da gestão.
4.1.4. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos
O plano estratégico do IFAL foi elaborado buscando alinhar as ações decorrentes aos diversos
planos institucionais do Governo Federal e especificamente do Ministério da Educação, bem como
o relacionamento direto ao Plano de Desenvolvimento Institucional.
PLANO PLURIANUAL DO GOVERNO FEDERAL
O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo,
previsto no artigo 165 da Constituição Federal que estabelece diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública para um período de quatro anos, organizando as ações do governo em
programas que resultem em bens e serviços para a população. É aprovado por Lei quadrienal, tendo
vigência do segundo ano de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do mandato
seguinte. Neles constam, detalhadamente, os atributos das políticas públicas executadas, tais como
metas físicas e financeiras, público-alvo, produtos a serem entregues à sociedade.
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE
PNE é o Plano de execução dos programas de educação do governo federal que estabelece
seus programas em torno de quatro eixos norteadores: Educação Básica, Educação Superior,
Educação Profissional e Alfabetização.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
Plano que subsidia e orienta as ações da Gestão do IFAL. O PDI está baseado no
planejamento institucional, construído de forma coletiva, identificando o IFAL no que diz respeito à
sua filosofia de trabalho, à missão que se propõe, à visão, às diretrizes pedagógicas que orienta suas
ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende
desenvolver. É o Plano que consolida o Planejamento Estratégico da Instituição para o interstício de
5 (cinco) anos, com previsão de execução de metas em períodos de curto, médio e longo prazos.
TERMO DE ACORDO DE METAS - TAM
O TAM é um conjunto de compromissos de parte a parte que devem ser alcançados
celebrado em 2009 entre cada uma das instituições da Rede Federal de Educação Tecnológica e o
MEC.
Ressalta-se que para o planejamento estratégico de 2015, houve significativo avanço
metodológico na elaboração dos planos de ação das Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Campi,

más ainda é necessário avançar na forma de acompanhamento e avaliação da execução. O IFAL
pretende no exercício de 2016, a partir da adoção do Geplanes como ferramenta oficial de
planejamento, implementar o Planejamento Institucional de forma a busca, cada vez mais, ampla
correlação com os diversos planos institucionais.
4.1.5. Desdobramento do plano estratégico
Segue abaixo o plano de atividades que consta do planejamento estratégico do IFAL para o
ano de 2015, extraído da ferramenta Geplanes, cujo status encontra-se como concluídos ou em fase
de encaminhamentos. Nesse plano encontram-se tanto os projetos sistêmicos das Pró-Reitorias
como as iniciativas criadas pelos campi a partir dos desdobramentos dos projetos das Pró-Reitorias
de Ensino, Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento Institucional e Pró-Reitoria de Administração,
totalizando ao final 351 iniciativas desenvolvidas em 2015 no esforço coletivo de alcançar os
objetivos estratégicos do IFAL.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Adequar a
infraestrutura dos
Campi para uma
oferta apropriada dos
cursos.

Desdobramentos do Planejamento IFAL 2015
UNIDADE
INICIATIVA
GERENCIAL
Pró-Reitoria de
Administração
Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional

Implementação de Gestão Integrada de Patrimônio e
Segurança.
Implementação do Calendário de Compras e Contratações
Anual.
Adequação do projeto de combate à incêndio e pânico e
SPDA.
Readequação das calçadas e reforma guaritas.
Reforma da piscina.
Reforma do auditório.
Adequação do projeto de combate à incêndio e pânico e
SPDA.
Cobertura e iluminação da quadra de esportes.
Contratação de projeto para construção dos laboratórios
multidisciplinares.
Obra de construção das salas de aula.
Reforma/adequação dos banheiros e setor de alimentação e
nutrição escolar.
Reforma/adequação para instalação do gerador de energia.
Regularização do campus na prefeitura.
Adequação do projeto de combate à incêndio e pânico e
SPDA.
Obra de construção do novo bloco de ensino.
Reforma banheiros, vestiários e copa.
Adequação do setor de alimentação e nutrição escolar
(cozinha/refeitório).
Contratação de projeto para construção do bloco de salas de
aula e laboratórios.
Adequação das instalações dos laboratórios de agroindústria
e agroecologia.
Adequação do projeto de combate à incêndio e pânico e
SPDA.
Cobertura e iluminação da quadra de esportes.
Contratação de projeto para construção de determinados
blocos.

Campus
Arapiraca
Campus Coruripe

Campus Maceió

Campus Marechal
Deodoro

Campus Murici

Campus Palmeira
dos Índios
Campus Penedo

Campus Piranhas
Campus Satuba
Campus Viçosa

Ampliar a rede de
relacionamento com
comunidades ou
arranjos/grupos
sociais e culturais,
com vistas ao
intercâmbio de
experiências e ao
estabelecimento de
ações de colaboração.

Pró-Reitoria de
Extensão
Campus
Arapiraca
Campus Batalha

Campus Coruripe

Campus Maceió

Reforma dos banheiros da quadra de esportes.
Adequação do projeto de combate à incêndio e pânico.
Projeto da ampliação e modernização da rede elétrica.
Reforma do refeitório.
Reforma do prédio.
Aquisição de plataformas de acessibilidade para os campi.
Contratação de projeto de acessibilidade - campus Maceió,
Satuba e Palmeira dos Índios.
Reavaliação dos bens imóveis do Instituto (SPIUNET).
Ampliação dos laboratórios de Eletroeletrônica.
Redimensionamento dos espaços acadêmicos.
Aquisição de equipamentos para os laboratórios.
Melhorias na infraestrutura da sede provisória do Campus
Coruripe
Expansão da rede elétrica e lógica.
Reforma da calçada do entorno do Campus.
Implantação do SIGAA para os Cursos Superiores do
Campus Maceió.
Adequação do projeto de combate à incêndio e pânico e
SPDA.
Construção de 6 (seis) salas de aula.
Contratação de projeto para construção dos laboratórios
multidisciplinares.
Elevação do muro.
Reforma/adequação para instalação do gerador de energia.
Regularização da Estrutura Física do Campus para atender
às exigências da Prefeitura.
Elaboração da planta piloto dos laboratórios específicos.
Estruturação de cursos em andamento e fomentar novos
cursos.
Construção do bloco dos Cursos Superiores.
Instalação do Laboratório de Mecânica dos Fluidos.
Instalação do laboratório de Processos Industriais.
Reestruturação dos Laboratórios Existentes.
Adequação das Instalações dos Laboratórios de
Agroindústria e Agroecologia.
Elaboração do plano anual de manutenções.
Aquisição de um laboratório de Informática.
Implantação da Biblioteca do Campus.
Implantação da sala de estudos para alunos.
Rede de relacionamento com a sociedade.
Desenvolvimento de ações acadêmicas que visem melhorar
o relacionamento com a comunidade externa.
Ações de extensão e de prestação de serviços no âmbito das
aptidões do campus e do polo de Batalha.
Intervenção multidisciplinar na periferia de Batalha.
Ações de intercâmbio com potenciais instituições parceiras professores e alunos.
Programas de extensão.
Projetos de extensão.
Atendimento com qualidade e receptividade ao público que
procuram o Gabinete da Direção Geral.
Criação de uma Coordenação de Planejamento, Controle e
Avaliação.
Acompanhamento e fomento às ações de extensão.

Campus Maragogi
Campus Marechal
Deodoro

Campus Murici
Campus Palmeira
dos Índios
Campus Penedo
Campus Piranhas

Campus Rio
Largo

Campus Santana
do Ipanema
Campus Viçosa

Ampliar a rede de
relacionamento com
organizações do setor
produtivo, com vistas
ao intercâmbio de
experiências e ao
estabelecimento de
ações de colaboração.

Pró-Reitoria de
Extensão
Campus
Arapiraca
Campus Batalha
Campus Coruripe
Campus Maceió

Campus Maragogi
Campus Marechal
Deodoro
Campus Murici
Campus Palmeira
dos Índios
Campus Piranhas

Estabelecer parcerias.
Ampliação do número de integrantes do Coral "por
Encanto".
Ampliação do Programa Pré-IFAL.
Implementação do Programa minha comunidade na cidade
de Mar. Deodoro como iniciativa de ação social.
Programa Mulheres Mil.
Programa PRONATEC.
Ampliação da rede de instituições conveniadas para a oferta
de estágio curricular.
Integração com a sociedade civil organizada.
Projetos de Extensão.
Projetos de Integração Direção Geral.
Sensibilização ambiental com arborização urbana no
Município de Piranhas-AL.
A voz do Velho Chico.
Projeto Sertão Brasil.
Escola de pais.
Semana Tecnológica e Cultural.
Programa PRONATEC.
Projeto de Extensão – PROIFAL.
Realização de convênios com Empresas e Instituições da
Região.
Integração com a sociedade civil organizada.
Criação da Homepage do Campus.
Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa.
Desenvolvimento de Projetos de Extensão.
Rede de relacionamento com o Setor Produtivo.
Divulgação de atividades acadêmicas de interesse do setor
produtivo.
Fortalecimento das parcerias entre os partícipes do polo.
Implementação do estágio curricular do curso de soldagem.
Implementação de estágio curricular em Nutrição das
Instituições parceiras.
Estabelecer parcerias com o setor produtivo para a oferta de
estágios dos diversos cursos.
Ampliar o relacionamento do IFAL com o setor produtivo.
Aumento do número de empresas conveniadas para estágio.
Integração Campus - Produção.
Programa de Estágios Obrigatórios.
Fortalecimento das parcerias com os setores produtivos.
Ação extensionista na feira livre de Piranhas - Alagoas.
Difusão de práticas Agroecológicas para produção de
hortaliças no Distrito do Piau, Piranhas-AL.
Energia solar: uma alternativa energética sustentável para o
Sertão de Alagoas.
Produção de tilápias: troca de saberes entre a comunidade.
Quebra de dormência e reflorestamento de Cactus Melocactus Zehntneri (coroa de frade).
Usina hidrelétrica de Xingó e o meio ambiente: da
construção ao funcionamento.
Acordo de cooperação técnica e científica que entre si
celebram o Instituto Federal de Alagoas – CAM.

Campus São
Miguel dos
Campos
Campus Viçosa
Ampliar a rede de
relacionamento com
organizações do setor
público, com vistas ao
intercâmbio de
experiências e o
estabelecimento de
ações de colaboração.

Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional
Pró-Reitoria de
Extensão
Pró-Reitoria de
Pesquisa e
Inovação
Campus
Arapiraca
Campus Batalha
Campus Maragogi
Campus Marechal
Deodoro
Campus Murici
Campus Palmeira
dos Índios
Campus Penedo
Campus Piranhas

Assegurar aos
discentes condições
de permanência e
conclusão com êxito.

Campus Piranhas
Campus
Arapiraca
Campus Batalha
Campus Coruripe
Campus Maceió

Campus Maragogi

Convênios com Empresas privadas para realização de
estágios.
Realizações de Convênios com Empresas e Instituições da
Região.
Confeccionar o anuário estatístico 2015 (ano base 2014).
ENADE 2015.
Recredenciamento da IES.
Rede de relacionamento com o Setor Público.
Fortalecimento das políticas de pós-graduação no IFAL.
Fortalecimento de parcerias com organizações públicas.
Um modelo de gestão do polo agroalimentar a partir das
ações do IFAL.
Implementar parcerias/convênios.
Implementar parcerias/convênios.
Aumento do nº de discentes no convênio de estágio com as
Prefeituras de Mar. Deodoro e B. S. Miguel.
Integração Campus - Poder Público.
Fortalecimento das parcerias com os setores públicos.
Estabelecer acordos de Colaboração Técnica.
A utilização de ambientes virtuais de Aprendizagem no
ensino de ciências.
Educação nutricional infantil a partir da conscientização de
pais e escola.
Produção de adubos orgânicos através de minhocário e
compostagem.
Produção de hortaliças: desenvolvimento sustentável.
Sustentabilidade Ambiental no semiárido: água, sabendo
usar, não vai faltar.
PRÓ-IFAL.
Realização de ações de incentivo à permanência discente e
diversificação das experiências de ensino.
Suporte de aprendizagem e ações acadêmicas
complementares.
Diagnostico das causas da evasão escolar no Campus
Batalha.
Implantação do programa nacional de alimentação escolar.
Implantação do suporte de aprendizagem.
Implementação das atividades de monitoria.
Integração de alunos novos ao IFAL - Campus Maceió.
Expansão do Programa de alimentação no Campus.
Implementação de Ações de Educação Nutricional.
Apoiar a programas institucionais de extensão.
Aprovação de projetos de pesquisa.
Aprovar projetos de extensão.
Consolidar e ampliar o sistema de monitoria de disciplinas.
Construção de identidade com o curso.
Construção de identidade com o curso e análise de
conhecimentos prévios dos estudantes.
Estimular o hábito de leitura.
Incentivar à produção cultural.
Integração dos discentes através da prática esportiva no
Campus.

Pró-Reitoria de
Ensino

Campus Marechal
Deodoro
Campus Murici
Campus Palmeira
dos Índios
Campus Penedo
Campus Piranhas
Campus Rio
Largo

Campus Santana
do Ipanema
Campus São
Miguel dos
Campos

Campus Satuba
Campus Viçosa

Aumentar a captação
de recursos próprios.

Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional
Campus
Arapiraca
Campus Maceió

Campus Piranhas
Consolidar a
expansão do IFAL

Pró-Reitoria de
Desenvolvimento

Integrar a formação geral e a profissional.
Construção de identidade com o curso.
Apoiar a programas institucionais de extensão.
Aprovar projetos de extensão.
Incentivar à produção cultural.
Construção de identidade com o curso e análise de
conhecimentos prévios dos estudantes.
Estimular o hábito de leitura.
Integrar a formação geral e a profissional.
Construção de identidade com o curso.
Consolidar e ampliar o sistema de monitoria de disciplinas.
Ação, cidadania e assistência estudantil.
Atualização das normas didáticas. Etapa I - Elaboração da
minuta.
Diagnóstico da evasão escolar nos cursos médio integrado e
subsequente do IFAL.
Implantação do programa nacional de alimentação escolar.
Incentivo ao protagonismo estudantil.
Monitoramento sistêmico da implantação do programa
suporte de aprendizagem.
Ampliação do número de discentes atendidos pelo SANE Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar.
Programa de Monitoria.
Ciclo de palestras dos cursos.
Projeto de fomento à leitura e escrita.
Projeto de Acolhimento Multidisciplinar.
Letramento em Matemática e Língua Portuguesa.
Monitoria.
Aulas práticas.
Implantação de monitorias.
Implantação do suporte de aprendizagem.
Parcerias com Empresas para promoção de estágios.
Reestruturação do Plano de Curso de informática.
Incentivo à participação dos discentes em programas de
Iniciação Científica e Inovação
Ações da psicologia.
Análise, acompanhamento e orientação de alunos.
Auxílio permanência.
Monitoria.
Orientação da equipe multidisciplinar.
Implantação das monitorias.
Criação de monitorias.
Reestruturação do Plano de Curso de Administração.
Reestruturação do Plano de Curso de Informática.
Atualizar os dados do SISTEC.

Criação de novos grupos de pesquisa certificados pelo IFAL
e aptos para captar fomento externo.
Concessão de espaço para prestação de serviços bancários.
Recursos Captados em Editais externos de fomento de
Pesquisa (CNPq) e Extensão.
Disseminação de Práticas Sócio-Ambientais de economia de
Água e Luz.
Campus Arapiraca - obra de complementação do Campus.
Campus Batalha - contratação de projeto para construção do

para ampliar a oferta
de seus serviços.

Institucional

Pró-Reitoria de
Ensino

Pró-Reitoria de
Pesquisa e
Inovação
Campus
Arapiraca
Campus Batalha
Campus Maceió
Campus Maragogi

Campus Murici
Campus Rio
Largo

Campus São
Miguel dos
Campos
Campus Viçosa
Criar condições para
atender as demandas
das pessoas com
necessidades
específicas.

Pró-Reitoria de
Ensino
Campus Maceió
Campus Palmeira
dos Índios
Campus Rio
Largo

Campus.
Campus Coruripe - obra de construção do Campus.
Campus Maragogi - finalização da obra.
Campus Murici - finalização da obra.
Campus São Miguel dos campos - construção do muro de
contorno.
Campus São Miguel dos campos - obra de complementação
do Campus.
Campus União dos Palmares - licenciamento ambiental.
Aquisição de softwares de projetos complementares e
orçamento.
Contratação de projeto para adequação dos laboratórios
especiais dos Campi.
Convênio com a caixa para adquirir o SIPICI (SINAPI).
Elaboração de edital de RDC para futuras contratações.
Regularização das licenças ambientais dos Campi.
Contratação de empresa para implementar a infraestrutura de
rede das unidades do IFAL.
Aprovação das alterações dos PPC das licenciaturas em
Ciências Biológicas e Letras - presencial/EAD.
Procedimentos para Recredenciamento Institucional.
Reestruturação dos Projetos dos cursos técnicos – Etapa 1.
Ampliação e fortalecimento da política editorial no IFAL.
Projeto de curso de especialização em “Ensino das Ciências
e Matemática”.
Projeto de curso subsequente de "Eletroeletrônica" ao
CONSUP.
Monitoramento do processo de construção do novo Campus
de Batalha.
Alinhamento de projetos de cursos superiores com os
Regulamentos Institucionais.
Divulgação da seleção de alunos na região Norte de Alagoas
e Sul de Pernambuco.
Implantar Curso na modalidade PROEJA.
Divulgação da seleção de alunos na região Norte de Alagoas
e Sul de Pernambuco.
Comissão de avaliação/ Implantação do PROEJA.
Comissão para elaborar um Projeto de implantação do Curso
Tecnológico em Informática.
Construção do Campus definitivo.
Criação comissões para tratar da implementação dos Cursos
previstos no PDI para 2016/17/18.
Oferta de novos Cursos.
PRÓ-IFAL.
Consolidação da aquisição para ampliação do Campus
através de doação de terreno anexo.
Implementação de ações afirmativas para pessoas com
necessidades específicas.
Manutenção do Elevador do Curso de Eletrônica.
Criação do NAPNE no Campus Maceió.
Implementação do Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Especiais – NAPNE.
Criação da Coordenação do NAPNE no Campus Rio Largo.

Difundir e
implementar ações
para consecução dos
objetivos expressos
no mapa estratégico,
por meio de planos de
ação e do
aperfeiçoamento dos
instrumentos de
monitoramento e
avaliação do alcance
destes.

Garantir a oferta
regular de cursos na
modalidade a
distância.

Implementar ações
que visem à
disseminação do
associativismo e do
empreendedorismo.

Campus Viçosa
Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional

Criação do NAPNE.
Atualizar o observatório socioeconômico e educacional.

Campus
Arapiraca
Campus Batalha
Campus Maceió

Institucionalização do Geplanes como ferramenta de gestão
do Campus Arapiraca.
Orçamento Participativo.
Implantação do Geplanes do IFAL- Campus Maceió.
Planejamento Estratégico Acadêmico das Coordenações de
Cursos Técnicos e Superiores 2015.
Gerenciamento de suprimentos e contratos.
Apresentação de processos para solicitação de transporte,
materiais, diárias e passagens.
Criação da Comissão de instalação e acompanhamento da
Escola Fazenda.
Implantação de Sistema de auxilio a Gestão Estratégica –
GEPLANES.

Campus Murici
Campus Penedo
Campus Santana
do Ipanema
Campus São
Miguel dos
Campos
Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional
Pró-Reitoria de
Ensino

Pró-Reitoria de
Extensão
Pró-Reitoria de
Pesquisa e
Inovação
Campus
Arapiraca
Campus Murici
Campus Piranhas

Implementar sistema
integrado de gestão
institucional.

Incrementar o
número de vagas nos
cursos oferecidos pelo

Pró-Reitoria de
Administração
Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional
Campus Maragogi
Campus Murici
Campus Palmeira
dos Índios
Campus Penedo
Campus Rio
Largo
Campus Satuba
Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional

Recredenciamento da EAD.

Capacitação e formação continuada de professores e
técnicos da DIREAD.
Diagnóstico da evasão escolar nos cursos técnicos e
superiores do IFAL na modalidade EAD.
Implementação do curso de especialização em Docência
para Educação Profissional.
Procedimentos para Recredenciamento Institucional EAD
Reestruturação dos ambientes virtuais e materiais didáticos
para a educação a distancia.
Criação de Empresas Juniores.
Ampliação e fortalecimento das estratégias de
relacionamento com o setor produtivo e social.
Políticas de empreendedorismo e inovação.
Políticas de propriedade intelectual.
Desenvolvimento de ações educacionais que estimulem o
associativismo e o empreendedorismo.
Aproximação cooperativismo - Campus.
Implantação de BPF na fábrica de macaxeira e produtos
alimentares dos cooperados Unituba.
Implantação dos Módulos SIPAC relacionados à PROAD.
Implantação do sistema Geplanes no IFAL.

Implantar de forma efetiva o SIGAA.
Implantação do SIGAA.
Implantação do SIGAA para os cursos técnicos.
Apresentação e Execução do Sistema GEPLANES.
Implementar O GEPLANES no Campus Rio Largo.
Implementação do SIGAA.
Página da procuradoria educacional institucional na PRDI.

IFAL, sendo parte
das novas vagas
destinadas a pessoas
com necessidades
específicas.

Instituir e/ou
consolidar as
instâncias colegiadas.

Campus
Arapiraca
Campus Murici
Campus Palmeira
dos Índios
Campus Piranhas
Campus São
Miguel dos
Campos
Pró-Reitoria de
Administração
Pró-Reitoria de
Ensino

Campus
Arapiraca
Campus Maceió
Campus Maragogi
Campus Murici
Campus Palmeira
dos Índios

Instituir práticas e
disseminar a cultura
da sustentabilidade.

Campus Rio
Largo
Pró-Reitoria de
Administração
Campus
Arapiraca
Campus Batalha
Campus Maceió
Campus Maragogi

Campus Murici

Integrar as ações de
ensino, pesquisa e
extensão como ato
educativo e
pedagógico.

Campus Palmeira
dos Índios
Campus Santana
do Ipanema
Pró-Reitoria de
Desenvolvimento
Institucional

Pró-Reitoria de
Extensão

Pró-Reitoria de

Criação de comissões de trabalho para implantação de novos
cursos.
Implantação do NAPNE.
Oferta do curso técnico de nível médio em edificações na
educação de jovens e adultos.
Implantação do Curso Superior em Engenharia Agronômica.
Implantação do núcleo de apoio às pessoas com
necessidades especifica.
Consolidação do Fórum dos Dirigentes de Administração FORDAP.
Implementação de Orçamento Participativo.
Elaboração de instrumentos normativos para gestão do
ensino de graduação.
Elaboração do Regulamento dos Colegiados dos Cursos
Técnicos.
Institucionalização dos programas financiados pela Capes:
LIFE e Prodocência.
Criação de colegiado do Curso de Eletroeletrônica.
Criação de colegiado do Curso de Informática.
Implantação dos Colegiados dos Cursos Técnicos do
Campus Maceió - IFAL.
Realizar reunião por área.
Realizar reunião por área.
Reuniões gerais/ Pedagógicas.
Consolidação do Núcleo Docente Estruturante e Colegiado
do Curso de Graduação em Engenharia Civil
Implantação do conselho de Campus.
Implantação os colegiados de cursos técnicos.
Criação de Colegiado do Curso de Informática.
Implementação de Compras Sustentáveis.
Desenvolvimento de práticas educacionais e administrativas
que estimulem o consumo consciente.
Fomento de práticas para racionamento de energia.
Implementação do Processo Institucional de Compras
Sustentáveis.
Aprimorar a Gestão do uso de energia e água no Campus.
Incentivar o desenvolvimento de ações de preservação e
recuperação do meio ambiente.
Implantação do eixo temático gestão de resíduos sólidos
conforme agenda a3p do MMA.
Implantação do uso racional e sustentável de recursos
renováveis.
Implantação de uma Política de Sustentabilidade Ambiental
no Campus.
Avaliações de renovação e reconhecimento de cursos pelo
INEP em 2015.
Censo da educação básica 2015 com fidedignidade, no prazo
estabelecido.
Censo da educação superior 2014 com fidedignidade, no
prazo estabelecido.
Acompanhamento de Egressos.
Cursos de Extensão.
Programas de Extensão.
Projetos de Extensão.
Ampliação e fortalecimento das estratégias de pesquisa no

Pesquisa e
Inovação
Campus
Arapiraca
Campus Batalha
Campus Coruripe

Campus Maceió
Campus Maragogi

Campus Marechal
Deodoro

Campus Murici
Campus Penedo
Campus Piranhas
Campus Rio
Largo

IFAL.
Cooperação nacional e internacional.
Estratégias para articulação do ensino, pesquisa e extensão.
Promoção de eventos que integrem ensino, pesquisa e
extensão.
Concurso Peleja Poética 2015.
Implantação de rádio no Campus Batalha.
4ª mostra de extensão do IFAL.
Realização da I semana de tecnologia do campus Coruripe.
Visita orientada ao congresso acadêmico integrado de
inovação e tecnologia - CAIITE 2015.
Acompanhamento e fomento aos projetos de pesquisa.
Apoiar a programas institucionais de extensão.
Aprovar projetos de extensão.
Incentivar à produção cultural.
Promover práticas de expressão artístico-cultural.
Promover visitas técnicas.
Proporcionar planejamento e execução de ações de forma
integrada.
Apoiar a programas institucionais de extensão.
Aprovar projetos de extensão.
Incentivar à produção cultural.
Expor atividades/ produções dos discentes em pareceria com
os docentes.
Promover visitas técnicas.
Acompanhamento do desempenho dos estudantes nas
disciplinas, frequências e conteúdos.
Estreitar a parceria entre a instituição de ensino e as famílias
dos estudantes.
Proporcionar planejamento e execução de ações de forma
integrada.
Ampliação dos Seminários Integradores entre pesquisadores.
Aumento do número de Projetos de Extensão no Campus.
Curso de Extensão.
Evento Workshop de Gastronomia
Implementação do Programa PROPEP na Comunidade de
Marechal Deodoro.
Participação no CAIITE.
Participação no CONNEPI.
Participação no EITIC.
Reuniões Pedagógicas.
Criação da comissão permanente de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
Produção e avaliação de bebida alcoólica por diferentes
CEPAS de levedura e grãos de KEFIR.
I Semana de Informática Campus Rio Largo.
Projeto de Extensão Assessoria e Consultoria Social.
Projeto de Extensão criando asas.
Projeto de Extensão inclusão Social e Digital.
Projeto de Extensão informática para a vida.
Projeto de Extensão Mundo Tech.
Projeto de Extensão suporte técnico fácil.
Projeto de Extensão - uso de sucata eletrônica na construção
de dispositivos robóticos.
Reestruturação do Projeto Pedagógico do curso técnico
subsequente.

Campus Santana
do Ipanema
Campus São
Miguel dos
Campos

Promover a formação
continuada dos
servidores para o
alcance dos
resultados
institucionais.

Pró-Reitoria de
Pesquisa e
Inovação
Diretoria de
Gestão de Pessoas
Campus
Arapiraca
Campus Coruripe

Campus Murici
Campus Rio
Largo
Campus Santana
do Ipanema

Projetos de Pesquisa.
Conselho de classe processual.
Prática Profissional.
Projetos de Extensão.
Projetos de Pesquisa.
Reformulação do Projeto do Curso de Segurança do
Trabalho.
Fortalecimento das políticas de incentivo à qualificação dos
servidores do IFAL.
Formação Inicial e Continuada para Servidores do IFAL.
Participação dos servidores em eventos de capacitação
promovidos pelo IFAL.
Palestra comitê de Ética IFAL.
Palestra FUNDEPES.
Promoção da participação em eventos de capacitação.
Capacitação Profissional.
Participação de Servidores em Eventos de Capacitação.
Formação pedagógica dos servidores ligados diretamente ao
Ensino.
Participação dos servidores em eventos científicos.

4.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos
planos
Para o exercício de 2015, foram estabelecidos 42 projetos que, após processo de
planejamento e estruturação, foram cadastrados e monitorados.
O Monitoramento e Controle de Metas – são atividades de apoio ao gerenciamento e
monitoramento dos Projetos estratégicos do IFAL. Seu objetivo é simplificar o gerenciamento e
monitoramento dos projetos e produtos, integrando, padronizando e sistematizando as informações,
facilitando o acompanhamento dos projetos.
A execução dos planos de Atividades e metas é acompanhada bimestralmente nas reuniões de
gestão da reitoria onde são apresentados o status das metas de cada Campus, Pró–Reitorias e
Diretorias Sistêmicas, com suas dificuldades para que o gestor e sua equipe tomem as devidas
correções e ações nos desvios para o alcance das metas propostas. Nessas reuniões, os gestores
apresentam algumas práticas de gestão que possam ser empregados em outras áreas ou campi do
IFAL.

4.3. Desempenho Orçamentário
4.3.1. Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados
alcançados
O Instituto Federal de Alagoas não executa a integralidade os valores referentes às ações do
PPA, bem como de seus Programas Temáticos.
Neste caso, do IFAL contribuiu para o atingimento dos objetivos estratégicos contidos nas políticas
públicas no que se refere ao Programa 2031 – Educação Profissional e Tecnológica, cujo Objetivo,
código 0582, é: expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação

profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais,
a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e
necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de
baixa renda e das pessoas com deficiência.
A contribuição se deu por meio da execução das Ações previstas no PPA e na Lei Orçamentária do
Instituto, que serão abordadas nos próximos itens.
4.3.2. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de
responsabilidade da Unidade
Nesta seção serão tratadas apenas as Ações Orçamentárias da Lei Orçamentária Anual –
LOA vinculadas aos Programas Temáticos estabelecidos no PPA. Não serão apresentadas as Ações
Orçamentárias vinculadas a Programas de Operações Especiais e de Gestão, Manutenção e Serviços
ao Estado. Os Programas Temáticos com Ações Orçamentárias executadas pelo Instituto Federal de
Alagoas foram os seguintes: 2030 – Educação Básica e 2031 – Educação Profissional e
Tecnológica.
O orçamento consignado nestas Ações foi executado observando os princípios da
economicidade, legalidade e eficiência, priorizando as aquisições e contratações compartilhadas
visando atender as demandas de todas as unidades administrativas da Instituição. E, as despesas
realizadas observaram estritamente a descrição de cada Ação Orçamentária.
Quadro 2: 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional e
Tecnológica

Código

Tipo: Atividade
Descrição

Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte,
dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil, cuja concessão seja pertinente sob o
aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante.

Iniciativa

Ampliação do acesso em cursos de educação profissional técnica de nível médio e cursos de
formação inicial e continuada, em instituições públicas e privadas de educação profissional e
tecnológica, prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos
programas federais de transferência de renda, pessoas com deficiência, populações do campo,
indígenas, quilombolas e afrodescendentes, e promoção de condições de permanência aos
estudantes.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a
necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e
necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das
mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.
Código: 0582
Educação Profissional e Tecnológica

Programa

Código: 2031 Tipo: Temático

Unidade Orçamentária

26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária

(

) Sim

( X ) Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria

( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Dotação
Inicial

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar do exercício
Paga

Processados

Não
Processados

0027 – Alagoas

10.727.877,00 10.727.877,00

10.424.624,49

9.851.185,88

9.548.515,38

302.670,50

573.438,61

Execução Física da Ação
Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

0027 – Alagoas0 Benefício concedido

Meta

Unidade
de medida

Prevista

Reprogramada

Realizada

Unidade

8.382

8.382

7.588

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas0

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º de
janeiro
453.554,52

Valor
Liquidado
191.549,02

Valor
Cancelado

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

1.636,24 Benefício concedido

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 e Tesouro Gerencial 2016 (data da extração 03/03/2016)

Unidade de
medida

Realizada

Unidade

7.588
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Quadro 3: 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica
Identificação da Ação
Código

20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica. Tipo: Atividade

Descrição

Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte,
dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil, cuja concessão seja pertinente sob o
aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante. Gestão
administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos
cursos de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das escolas
técnicas vinculadas às universidades federais; manutenção de serviços terceirizados; pagamento
de serviços públicos; pagamento de contribuições e anuidades a organismos nacionais e
internacionais; manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que
envolvam ampliação, reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive
aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e ou
reposição de acervo bibliográfico e veículos; capacitação de recursos humanos;
prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises,
diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao
desenvolvimento de suas atividades.

Iniciativa

Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo a
inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a
necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e
necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das
mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.
Código: 0582

Programa

Educação Profissional e Tecnológica

Unidade Orçamentária

26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária

( ) Sim

( X ) Não

Código: 2031 Tipo: Temático

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Dotação
Inicial

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar do exercício
Paga

67.078.104,00 72.441.304,00 53.843.896,01 37.425.934,13 27.754.200,71

Processados
9.671.733,42

Não
Processados
16.417.961,88

Execução Física da Ação
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

0027 – Alagoas0 Estudante matriculado

Meta

Unidade
de medida

Prevista

Reprogramada

Realizada

Unidade

14.089

14.089

17.791

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas0

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º
de janeiro

Valor
Liquidado

23.270.743,35

11.319.705,41

Valor
Cancelado

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

2.718.383,25 Estudante matriculado

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 e Tesouro Gerencial 2016 (data da extração 03/03/2016)

Unidade de
medida

Realizada

Unidade

17.791
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Quadro 4: 20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de
Educação Profissional e Tecnológica

Código

Tipo: Atividade

Descrição

Construção, modernização, ampliação e reforma de bens imóveis; aquisição e locação de
imóveis, veículos, máquinas e equipamentos, mobiliários, laboratórios para as Instituições da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; Modernização tecnológica de
laboratórios por meio aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliários visando à
implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação.

Iniciativa

Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo a
inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a
necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e
necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das
mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.
Código: 0582
Educação Profissional e Tecnológica

Programa

Código: 2031 Tipo: Temático

Unidade Orçamentária

26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária

( ) Sim

( X ) Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar do exercício

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

0027 – Alagoas

49.000.000,00

49.000.000,00

8.957.449,51

5.339.370,31

3.922.888,72

Processados
1.416.481,59

Não
Processados
3.618.079,20

Execução Física da Ação
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

0027 – Alagoas0 Projeto viabilizado

Meta

Unidade
de medida

Prevista

Reprogramada

Realizada

Unidade

8

8

9

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas0

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º
de janeiro
12.974.961,10

Valor
Liquidado
8.301.694,85

Valor
Cancelado

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

3.716.353,71 Projeto viabilizado

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 e Tesouro Gerencial 2016 (data da extração 03/03/2016)

Unidade de
medida

Realizada

Unidade

9
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Quadro 5: 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação
Básica
Identificação da Ação
Código

20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica. Tipo:
Atividade

Descrição

Incentivo e promoção da formação inicial e continuada para a Educação Básica nas
modalidades presencial e a distância; desenvolvimento de programas, cursos, pesquisas,
estudos, projetos, avaliações, mobilidade nacional e internacional de profissionais do magistério
e de estudantes de nível superior, por meio de apoio técnico, pedagógico e financeiro, inclusive
ao sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, visando à melhoria da qualidade do ensino,
considerando programas específicos para população indígena, do campo e quilombola; a
formação para a docência intercultural; o ensino da história e cultura indígena, afro-brasileira e
africana; o atendimento educacional especializado; a educação de jovens e adultos; a educação
em direitos humanos; a sustentabilidade socioambiental; as relações étnico-raciais e de gênero;
a diversidade sexual; e a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva.

Iniciativa

Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo a
inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante. Consolidação da política
nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de profissionais e a
pesquisa, a produção e a disseminação de conhecimento na educação básica, com apoio técnico,
financeiro e pedagógico, nas modalidades presencial e à distância, considerando programas
específicos, como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação para a
docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena,
afrobrasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a alfabetização e letramento,
a educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos,
a sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e
direitos da criança e do adolescente.

Objetivo

Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos
profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a
estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações
democráticas de trabalho.
Código: 0597

Programa

Educação Básica

Unidade Orçamentária

26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária

( ) Sim

Código: 2030 Tipo: Temático

( X ) Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Dotação
Inicial

Despesa

Final

112.500,00

Empenhada

112.500,00

Liquidada

1.584,65

Restos a Pagar do exercício
Paga

1.584,65

Processados
0,00

Não
Processados

1.584,65

0,00

Execução Física da Ação
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

0027 – Alagoas0 Projeto apoiado

Meta

Unidade
de medida

Prevista

Reprogramada

Realizada

Unidade

1

1

1

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas0

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º
de janeiro

0,00

Valor
Liquidado

0,00

Valor
Cancelado

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

0,00 Projeto apoiado

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 e Tesouro Gerencial 2016 (data da extração 03/03/2016)

Unidade de
medida

Realizada

Unidade

-
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Quadro 6: 6358 - Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar - OFSS
Identificação da Ação
6358

Código

Tipo: Atividade

Título

Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo a
inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a
necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e
necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres
de baixa renda e das pessoas com deficiência.
Código: 0582
Educação Profissional e Tecnológica

Programa

Código: 2031 Tipo: Temático

Unidade Orçamentária

26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária

(

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria ( )Outras

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º de
janeiro
101.807,12

Execução Física – Meta

Valor Liquidado

Valor Cancelado

3.542,00

2.197,68

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizado

-

-

-

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 e Tesouro Gerencial 2016 (data da extração 03/03/2016)
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Quadro 7: 6380 - Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar - OFSS
Identificação da Ação
6380

Código

Tipo: Atividade

Título

Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Iniciativa

Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo a
inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante. Fomento à expansão e ao
desenvolvimento das redes de educação profissional e tecnológica, ao desenvolvimento de
tecnologias educacionais, à modernização do processo didático-pedagógico, à elaboração e
desenvolvimento de material didático, incluindo capacitação de docentes e técnicos
administrativos, concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio a pesquisa,
inovação e extensão.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a
necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e
necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres
de baixa renda e das pessoas com deficiência.
Código: 0582
Educação Profissional e Tecnológica

Programa

Código: 2031 Tipo: Temático

Unidade Orçamentária

26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária

(

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria ( )Outras

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º de
janeiro
36.258,26

Execução Física – Meta

Valor Liquidado

Valor Cancelado

0,00

0,00

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizado

-

-

-

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 e Tesouro Gerencial 2016 (data da extração 03/03/2016)
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4.3.3. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
Eventos externos, que não dependeram de decisões ou ações do Instituto, prejudicaram o
desempenho orçamentário em 2015. O principal deles foi o contingenciamento de limite
orçamentário, ou seja, a autorização para emissão de empenho.
O Orçamento de cerca de R$ 21 milhões de reais para realização de despesas visando a
aquisição de equipamentos, mobiliários e obras foi contingenciado em cerca de 46%, além de não
ter sido liberado Emenda Parlamentar no valor de 40 milhões de reais. Porém, a Instituição, que está
em processo de expansão, o que aumenta a demanda para as despesas com Capital, realizou
procedimento de alteração de limites orçamentários, com a diminuição de limites de Outros
Despesas Correntes, visando diminuir o prejuízo as atividades da Instituição, possibilitando, assim,
a execução de R$ 16 milhões de reais, que correspondeu a 80% do Orçamento Inicial. Outro fator
negativo, foi a insuficiência de recursos financeiros, uma vez que os repasses do Governo Federal
eram menores do que as obrigações assumidas pelo Instituto. Com isso, o IFAL foi obrigado a
adotar medidas de contingenciamento de gastos, trazendo prejuízos ao desempenho orçamentário.
Diante desse cenário, o orçamento foi executado observando os princípios da
economicidade, legalidade e eficiência, priorizando as aquisições e contratações compartilhadas
visando atender as demandas de todas as unidades administrativas da Instituição.
As despesas realizadas observaram estritamente a descrição de cada Ação Orçamentária,
quais sejam:
• Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica – alguns fatores
contribuíram para que a execução desta ação em 2015 fosse melhor do que em 2014. O
aumento de sua dotação em relação ao exercício anterior, que possibilitou a ampliação do
número de alunos beneficiados e reajuste dos valores dos auxílios foi o principal deles. Os
valores pagos auxiliaram os estudantes em suas demandas por transporte, alimentação e
outras necessidades fundamentais a sua permanência na Instituição. Apesar do crescimento,
a falta de pessoal especializado continua sendo um fator de estrangulamento para ampliação
das ações de assistência no Instituto Federal de Alagoas. Há carência de profissionais das
áreas de serviço social, psicologia, medicina, enfermagem, odontologia e nutrição. As
limitações orçamentárias e financeiras impostas pelo Governo Federal dificultaram a
realização de reuniões nos 15 campi do IFAL, prejudicando a comunicação e a avaliação das
atividades ao longo do Exercício.
• Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica – é a
principal Ação Orçamentária do IFAL. O orçamento desta Ação é utilizado na gestão
administrativa e no desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos;
manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; da manutenção de
infraestrutura física e aquisição ou reposição de materiais; aquisição e ou reposição de
acervo bibliográfico e veículos; capacitação de pessoal; realização das atividades de
pesquisas e extensão; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento das
atividades da Instituição. A expansão do IFAL nos municípios do Estado de Alagoas
possibilitou o aumento do número de matrículas além do inicialmente previsto, quase 21%.
A principal dificuldade foram as limitações orçamentárias e financeiras impostas pelo
Governo Federal. De um lado, a falta de limite orçamentário, principalmente para Despesas
com Capital. De outro, o não envio de recursos financeiros suficientes para pagamento de
fornecedores, alunos bolsistas e demais compromissos da Instituição. Porém, mesmo diante
desta adversidade, onde foram empenhadas cerca 80% da Dotação Inicial, o IFAL
ultrapassou sua meta física para esta Ação, ampliando o número de alunos matriculados.
• Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
- esta Ação Orçamentária teve R$ 40 milhões referentes a Emendas Parlamentares, que

•

foram totalmente bloqueadas, e, R$ 9 milhões, cuja limitação orçamentária chegou a cerca
de 46%. Assim, o IFAL teve restringido a possibilidade atender plenamente os objetivos
desta Ação, que são: construção e modernização dos prédios; aquisição de veículos,
máquinas e equipamentos, mobiliários, equipamentos para os laboratórios dos campi, além
da modernização tecnológica de laboratórios por meio aquisição de máquinas, equipamentos
e mobiliários visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e
inovação. Visando atender a maioria dos campi, o IFAL distribuiu os recursos desta Ação
para 9 unidades institucionais, que foram utilizados na reestruturação e expansão. Porém, o
processo de expansão da Rede Federal de EPT em Alagoas foi fortemente prejudicado pelas
limitações orçamentárias e financeiras impostas pelo Governo Federal.
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica – esta Ação
foi incluída na LOA do IFAL para atender ao Projeto Jovens de 15 a 17 anos. Porém, a não
liberação de recursos financeiros e o corte orçamentário prejudicaram a realização do
projeto. Além disso, as constantes trocas de gestores das escolas municipais e estaduais e as
greves nas escolas estaduais também dificultaram a atingimento das metas traçadas pela
Instituição. Ainda assim, houve a participação no IV Congresso Brasileiro de Informática na
Educação e na X Conferência Latino-Americana e Tecnologias de Aprendizagem, além da
realização do I Seminário Alagoano sobre Implementação do Projeto de Vida: Jovens de 15
a 17 anos no Estado de Alagoas.

4.3.4. Demonstrativo da execução das despesas
As informações deste item estão no item 4.3.9.
4.3.5. Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento
Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

Valores em R$ 1,00

Identificação da Conta Contábil
Código
SIAFI
213110400

Denominação
Contas a Pagar Credores Nacionais
Linha Detalhe

UG

Credor (CNPJ/CPF)

Saldo final do
exercício
anterior

152802

40.911.117/0001-41

0,00

Movimento
Devedor
0,00

Movimento
Credor

Saldo
final do
exercício

11.290,78 11.290,78

Fonte: Tesouro Gerencial (dados extraídos em 16/03/2016)

A situação no quadro acima, refere-se a prestação de serviços de motoristas, em que não foi
observado o término de sua vigência do contrato, gerando, assim uma obrigação para Instituição.
Foram adotados todos os procedimentos legais, quais sejam, reconhecimento da dívida pelo
Ordenador de Despesas, parecer da procuradoria federal, apuração de responsabilidade, além do
pagamento ao prestador de serviços.
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4.3.6. Restos a pagar de exercícios anteriores
Restos a pagar de exercícios anteriores
Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar não Processados
Ano de Inscrição

Montante
01/01/2015

Pagamento

Cancelamento

Saldo a Pagar em
31/12/2015

2014

24.359.927,64

14.949.444,91

1.330.833,63

8.079.649,10

2013

10.993.867,28

1.327.189,63

5.961.907,14

3.704.770,51

2012

12.385.235,66

2.438.893,21

6.850.524,62

3.095.817,83

2011

3.367.270,49

410.070,01

834.429,21

2.122.771,27

2010

840.067,14

0,00

447.874,73

392.192,41

2009

72.236,98

0,00

0,00

72.236,98

Restos a Pagar Processados
Ano de Inscrição

Montante
01/01/2015

Pagamento

Cancelamento

Saldo a Pagar em
31/12/2015

2014

6.658.647,87

6.618.000,21

34.580,65

6.067,01

2013

367.076,74

347.526,85

16.265,39

3.284,50

2012

58.739,67

29.274,97

22.887,40

6.577,30

2011

51.828,03

27.335,55

9.907,84

14.584,64

2010

93.804,23

49.851,60

26.810,40

17.142,23

2009

12.011,11

6.100,55

4.712,56

1.198,00

2008

2.669,63

2.366,37

67,58

235,68

2007

292,48

292,48

0,00

0,00

2006

16.537,57

464,00

16.073,57

0,00

2005

6.361,58

5.356,88

0,00

1.004,70

Tesouro Gerencial (dados extraídos em 16/03/2016)

O pagamento dos Restos a Pagar de exercícios anteriores não causou impacto na gestão
financeira do IFAL, que vem realizando trabalho de análise e execução dos empenhos inscritos em
restos a pagar não processados e restos a pagar processados referente aos exercícios de 2005 a 2014.
Podendo ser observado através do quadro acima o pagamento significativo dos restos a

pagar não processados e restos a pagar processados e pelo volume de cancelamentos efetuados haja
vista o interesse da Administração Pública.
Observa-se ainda que o IFAL efetuou no exercício de 2015 pagamentos no montante de R$
26.212.167,22 (vinte e seis milhões duzentos e doze mil cento e sessenta e sete reais e vinte e dois
centavos) e realizou o cancelamento no montante de R$ 15.556.874,72 (quinze milhões quinhentos
e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) o que representa
aproximadamente 70% dos valores inscritos no início do exercício de 2015.
A permanência de Restos a Pagar Processados e Não Processados por mais de um exercício
financeiro ocorre em função do lapso temporal entre a data de emissão do empenho e o efetivo
pagamento, pois, muitas vezes o fato gerador do pagamento, ou seja, a prestação de serviço ou a
entrega do material ou bem, se dá somente nos exercícios seguintes.
4.3.7. Execução descentralizada com transferência de recursos
Quadro 8: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três
exercícios
Unidade concedente ou contratante
Nome:

Instituto Federal de Alagoas

CNPJ:

10.825.373/0001-55

UG/GESTÃO:

158147/ 26402

Modalidade

Quantidade de instrumentos celebrados

Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Convênio

-

-

-

-

-

-

Contrato de repasse

-

-

-

-

-

Termo de
Cooperação

02

01

01

682.843,11

1.974.401,07

0,00

Totais

02

01

01

682.843,11

1.974.401,07

0,00

Fonte: SIAFI

Os instrumentos celebrados, constantes do quadro acima, ainda não tiveram seus prazos de
prestação de contas vencidos.
4.3.7.5. Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas
Como se observa no item anterior, 4.3.7, a quantidade de instrumentos celebrados pelo IFAL
é pequena, não demandando uma grande estrutura de pessoal e sistemas, para tratamento e análise
das contas prestadas pelos recebedores de recursos descentralizados. Atualmente, a atividade é
realizada pela área de contabilidade e finanças da Reitoria do IFAL, de forma satisfatória e
tempestiva, sem prejuízo ao cumprimento dos objetivos propostos e pactuados.
4.3.8. Informações sobre a realização das receitas
As receitas próprias do IFAL em 2015 foram compostas por R$ 113.250,10 (cento e treze
mil, duzentos e cinquenta reais e dez centavos), referente a receita agropecuária, com a venda de
mercadorias produzidas a partir da produção vegetal, animal e seus derivados, e, R$ 761.422,13

(setecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos) de receita
patrimonial, referente a concessão de direito de uso de espaços públicos.
A receita realizada em 2015 foi de R$ 874.672,23 (oitocentos e setenta e quatro mil,
seiscentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), correspondendo a 89,30% dos R$
979.497,00 (novecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais) previstos para o
exercício.
4.3.9. Informações sobre a execução das despesas
Quadro 9: Despesas por modalidade de contratação
Unidade orçamentária:

Código UO: 26402

Modalidade de Contratação

Despesa liquidada
2014

2015

2014

a) Convite

-

-

-

-

b) Tomada de Preços

-

-

-

-

c)

de

Licitação

Concorrência

d) Pregão

5.270.905,91

4.626.827,99

4.929.308,69

25.112.928,83

23.299.682,31

17.661.217,43

20.926.877,41

Concurso

-

-

-

-

f)

Consulta

-

-

-

-

-

-

-

de
-

Contratações Diretas (h+i)
h)

Dispensa

3.899.551,66

2.650.523,21

3.324.230,21

2.606.745,80

i) Inexigibilidade

1.670.906,69

2.510.183,68

1.217.639,56

2.343.090,27

58.397,02

87.444,11

58.397,02

87.444,11

243.936.234,43

193.276.165,59

243.297.046,76

190.346.711,80

1.070.245,87

1.893.816,75

1.026.055,22

1.893.549,75

15.832.426,32

15.260.432,60

14.662.789,23

14.531.223,63

298.072.613,55

244.249.154,16

285.874.203,42

237.664.951,46

Regime de Execução Especial
j)

4.

6.491.922,73

e)

g) Regime
Diferenciado
Contratações Públicas

3.

Despesa paga

2015
1. Modalidade
(a+b+c+d+e+f+g)

2.

UGO: IFAL

Suprimento de Fundos

Pagamento de Pessoal (k+l)
k)

Pagamento em Folha

l) Diárias
5.

Outros

6.

Total (1+2+3+4+5)

Fonte: Siafi Gerencial 2014 e Tesouro Gerencial 2015 (data da extração 16/02/2016)
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Quadro 9: Despesas por grupo e elemento de despesa
Unidade Orçamentária: IFAL
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal

DESPESAS CORRENTES
Liquidada

Empenhada
2015

Código UO: 26402

UGO: 158147
RP não processados

Valores Pagos

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

319011

156.753.025,53

119.220.877,15

156.683.398,6
9

118.413.054,50

69.626,84

807.822,65

156.683.398,69

118.409.803,85

319001

31.904.774,38

28.708.177,39

31.816.880,95

28.707.167,87

87.893,43

1.009,52

31.816.880,95

27.828.458,36

319013

29.710.456,11

22.965.902,92

29.709.840,74

22.959.021,64

615,37

6.881,28

29.709.840,74

21.820.264,64

Demais elementos do grupo

13.727.396,17

12.408.926,93

13.559.579,47

12.355.881,79

121.956,70

53.045,14

13.559.579,47

11.661.401,50

339037

18.424.070,26

14.158.181,30

16.300.365,16

11.796.504,86

2.173.291,38

2.361.676,44

12.238.524,95

10.849.955,91

339039

16.812.418,23

13.883.702,46

10.615.475,21

10.826.305,35

6.199.490,02

3.057.397,11

7.900.075,42

10.001.565,20

339018

12.348.954,00

12.628.569,60

12.045.609,11

11.971.421,58

771.146,04

657.148,02

11.677.183,13

11.585.457,08

Demais elementos do grupo

18.526.384,04

23.235.919,22

15.611.351,29

19.338.934,44

3.695.035,86

3.896.984,78

14.320.731,86

18.561.003,17

2. Juros e Encargos da
Dívida
...
3. Outras Despesas
Correntes

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos

Empenhada
2015
2014

Liquidada
2015
2014

RP não Processados
2015
2014

Valores Pagos
2015
2014

449051

12.519.893,18

8.295.059,00

5.496.423,87

4.484.408,10

7.023.469,31

3.810.650,90

3.745.194,03

4.237.240,55

449052

5.121.085,33

11.418.801,40

2.867.438,47

2.213.466,27

2.253.646,86

9.205.335,13

1.467.529,33

1.705.449,09

449092

47.775,51

1.149.317,76

47.775,51

1.149.317,76

0

0

47.775,51

970.682,11

Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras

...
6. Amortização da Dívida

...

Fonte: Siafi Gerencial 2014 e Tesouro Gerencial 2015 (data da extração 16/02/2016)
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4.3.10. Suprimentos de fundos, contas bancária tipo B e cartões de pagamento do
governo federal
Quadro 10: Concessão de suprimento de fundos

Exercício
Financeiro

Nome ou Sigla

Quantidade

Valor Total

Quantidade

IFAL - campus
Penedo

-

-

02

16.000,00

IFAL – campus
Piranhas

-

-

02

16.000,00

152804

IFAL – campus
São Miguel dos
Campos

-

-

03

15.500,00

158147

IFAL – Reitoria

-

-

01

1.600,00

158380

IFAL – campus
Marechal
Deodoro

-

-

01

6.000,00

158381

IFAL – campus
Maceió

-

-

03

19.000,00

158382

IFAL – campus
Satuba

-

-

05

21.000,00

152802

IFAL – campus
Piranhas

-

-

01

8.000,00

IFAL – campus
São Miguel dos
Campos

-

-

03

12.000,00

152815

IFAL – campus
Maragogi

-

-

01

8.000,00

158147

IFAL – Reitoria

-

-

02

12.000,00

158380

IFAL – campus
Marechal
Deodoro

-

-

03

24.000,000

158381

IFAL – campus
Maceió

-

-

06

30.000,00

158382

IFAL – campus
Satuba

-

-

05

39.000,00

152800
152802

2014

Fonte: SIAFI

Cartão de Pagamento do
Governo Federal

Conta Tipo B
Código

2015

Meio de Concessão

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI

152804

Valor do maior
limite individual
concedido

Valor Total
8.000,00

6.500,00

6.000,00

7.000,00
8.000,00
8.000,00

8.000,00

8.000,00

6.000,00
8.000,00

Quadro 11: Utilização de suprimento de fundos
Exercício

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI

Conta Tipo B

Cartão de Pagamento do Governo Federal
Saque

Código

Nome
ou Sigla
152800
152802

2015

152804

IFAL - campus
Penedo
IFAL – campus
Piranhas

Valor
Total

Quantidade

Valor dos
Saques (a)

Valor das
Faturas (b)

-

-

-

-

5.346,37

-

-

-

10.174,36

-

-

-

-

7.809,76

158147

IFAL – Reitoria

-

-

-

-

800,00

158380

IFAL – campus
Marechal
Deodoro

-

-

-

-

3.853,62

IFAL – campus
Maceió

-

-

-

-

18.848,50

IFAL – campus
Satuba

-

-

-

-

16.316,43

IFAL – campus
Piranhas

-

-

-

-

6.604,62

-

-

-

3.644,04

158382
152802

152804
152815

IFAL – campus
São Miguel dos
Campos

6.604,62

-

-

-

-

3.814,11

158147

IFAL – Reitoria

-

-

-

-

6.438,26

158380

IFAL – campus
Marechal
Deodoro

-

-

-

-

12.167,36

IFAL – campus
Maceió

-

-

-

-

26.059,06

IFAL – campus
Satuba

-

-

-

-

27.687,90

Fonte: SIAFI

18.848,50
16.316,43

-

158382

7.809,76

3.853,62

IFAL – campus
Maragogi

158381

5.346,37

-

IFAL – campus
São Miguel dos
Campos

158381

2014

Quantidade

Fatura

3.814,11

12.167,36

26.059,06
27.687,90
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Quadro 12: Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código

Nome ou Sigla

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de Despesa

Subitem da Despesa
17

Total
179,00

339030
152800

IFAL – campus Penedo
25

800,00
26

339039

152802

824,40

17

IFAL – campus Piranhas

800,00

63

400,00

11

103,25

16

162,60

24

2.678,69

339030

26

1.645,50

28

49,79

39

339039

70,00

42

79,84

48

774,60

16

2.079,00

25

294,50

339030
152804

IFAL – campus São Miguel dos Campos

28

339039

8,00
42

25,00

44

386,30

05
17

2.260,00
650,00

158147

IFAL - Reitoria

339039

63

800,00

22

300,00

339030
158380

IFAL – campus Marechal Deodoro
26
28
339039

17

800,00
792,00
245,00

63

165,00

09

459,00

19

700,00

25

2.300,00

339030
158381

IFAL – campus Maceió

28

1.436,50

35

2.048,00

41
42
16
339039

158382

1.390,00
400,00
1.550,00

17

1.580,00

47

1.850,00

99

810,00

07

191,06

11

175,00

22

227,00

25

1.599,00

IFAL – campus Satuba

339030

26

3.027,03

28

339039

40,00

31

39,00

16

1.597,50

17

795,00

A concessão de suprimento de fundos no Instituto Federal de Alagoas – IFAL ocorre
somente por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), de forma criteriosa, não
sendo permitido a opção de saque.
Observa-se que apesar do crescimento do IFAL, Reitoria e 15 campi, a utilização do
suprimento de fundos vem sendo reduzida, como observado no quadro acima. Em 2014, foi
concedido o valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) e em 2015 foi concedido o valor
de R$ 95.100,00 (noventa e cinco mil e cem reais).
Ressalta-se, ainda, que todos os suprimentos de fundos realizados no exercício de 2015
tiveram suas prestações de contas analisadas pela área de contabilidade e finanças de cada Unidade
Gestora onde ocorreu a concessão, e, aprovadas pelos respectivos Ordenadores de Despesas.

4.4. Desempenho operacional (Apresentação e Análise dos Indicadores de
Desempenho – TCU)
O desempenho operacional do IFAL em 2015 deu-se através do desdobramento das ações
estabelecidas no Plano Estratégico em busca das metas. Assim, apresenta-se o quadro com os
resultados alcançados pela gestão no exercício de 2015, através dos indicadores de gestão, inclusive
os do TCU, conforme acordão 2.267/2005.
Quadro 13: Indicadores Geplanes
Indicadores
1
Número de pessoas das comunidades e/ou arranjos,
setor produtivo e setor público, beneficiadas pelas
ações do IFAL (eventos, processos e/ou produtos).
2
Nível de satisfação dos beneficiados pelas ações do
IFAL.
3
Número de convênios firmados com o setor produtivo
4
Número de processos, produtos ou serviços gerados
pelas ações do IFAL.
5
Número de convênios firmados com o setor público
6
Taxa de crescimento do números de vagas
7
Proporção de cursos ofertados na modalidade a
distância.
8
Taxa de crescimento da captação de recursos próprios.
9
Razão de recursos próprios em relação à matriz
CONIF.
10
Proporção de discentes envolvidos em projetos de
pesquisa e extensão.

Meta
32.000

Resultados
94.815

70%

88,21%

32
16

38
4

5
5%
10%

14
14,85%
-

35%
15%

34,72%
18%

10%

26,96

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Proporção de projetos de pesquisa que se transformam
em projetos de extensão.
Proporção de execução do investimento em
capacitação e qualificação
Proporção de servidores que participaram de cursos de
capacitação
Proporção de servidores que participaram de cursos de
qualificação
Número de ações nas áreas de associativismo e
empreendedorismo.
Número de empresas juniores em funcionamento.
*Relação Candidato por Vaga
*Relação Ingressos por Alunos
*Relação Concluintes por Alunos
*Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes
*Índice de Retenção do Fluxo Escolar
*Relação do Aluno por Docente em Tempo Integral
*Índice de Titulação do Corpo Docente
*Gasto Corrente por Aluno
*Percentual de Gastos com Pessoal
*Percentual de Gastos com Outros Custeios
*Percentual de Gastos com Investimento

5%

3,61

100%

22,11%

53%

14,37%

10%

15,38%

20

9

1
>1
15
60%
70%
0,00
20
2
R$ 11.500,00
75%
R$ 25.000.000,00
15%

1
13,77
19,23%
3,64%
43,02%
49,16%
23,93
3,68
R$ 12.230,49
73,94%
15,78%
6,92%

8. TAXA DE CRESCIMENTO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
[(total de recursos extraorçamentários captados em 2015 – total de recursos extraorçamentários
captados em 2014) / total de recursos extraorçamentários captados em 2014] * 100
Total de recursos extraorçamentários captados em 2015 – R$ 11.639.709,70
Total de recursos extraorçamentários captados em 2014 – R$ 8.639.977,67
Taxa de Crescimento = 11.639.709,70 – 8.639.977,67 * 100;
8.639.977,67
Taxa de Crescimento = 2.999.732,03 * 100;
8.639.977,67
Taxa de Crescimento = 34,72
O IFAL ampliou os valores de recursos extraorçamentários, aqueles obtidos além dos determinados
na Lei Orçamentária Anual, devido ao recebimento dos valores referentes ao convênio firmado com
a Petrobras, que teve como objetivo promover e fomentar o fortalecimento e consolidação dos
programas de formação de recursos humanos por intermédio da concessão de bolsas de estudos para
alunos de cursos técnicos.
9. RAZÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À MATRIZ CONIF
(total de recursos extraorçamentários / orçamento anual na matriz CONIF)

Total de recursos extraorçamentários captados em 2015 – R$ 11.639.709,70
Orçamento anual na Matriz CONIF 2015 – R$ 66.193.587,00
Razão = 11.639.709,70 ;
66.193.587,00
Razão = 0,18
Os recursos extraorçamentários obtidos em 2015 corresponderam a cerca de18% do valor da
Matriz CONIF 2015.
Matriz CONIF é um modelo matemático, elaborado numa parceria entre o CONIF e MEC,
conforme determina o Decreto nº 7.313, de 22 de setembro de 2010, que visa distribuir os recursos
da SETEC/MEC disponíveis para a Rede Federal de EPT destinados às despesas classificadas como
“Outras Despesas Correntes e de Capital”, utilizando determinados critérios e parâmetros.
A lógica da composição da Matriz CONIF considera essencialmente as matrículas dos
estudantes dos cursos de nível médio, graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, cursos
de formação inicial e continuada (FIC) e cursos de educação à distância (EAD) por campi de cada
Instituição da Rede.
Não são consideradas as matrículas de alunos associados a programas que recebem recursos
próprios e de cursos pagos.
Desta forma, é importante que a Instituição empenhe-se em captar recursos além da Matriz
CONIF como forma de ampliar suas ações e melhoras o resultado de suas atividades.
Percebe-se a tendência de crescimento neste indicador entre os anos de 2013 e 2015, cerca
de 11,45%, crescimento muito inferior ao observado no período entre 2012 e 2013, cerca de 56,5%.
Explica-se, pois, em 2012 foram utilizados recursos de investimentos para construção e
implantação dos campi da expansão, no montante duas vezes maior do que o investido nos anos
posteriores, o que elevou, consideravelmente, o valor dos gastos totais da Instituição.
O crescimento, a partir de 2013, ocorreu devida expansão.
Com este processo, houve a necessidade de contratações, aumentando a despesa com
pessoal, e, aumentando também aas despesas com funcionamento e manutenção com novos campi,
além do dos reajustes das tarifas públicas e dos contratos dos campi já existentes.
O aumento do número de matrículas, mesmo que proporcionalmente menor que o aumento
dos gastos totais, demandou maior volume de aquisições, o que também elevou os gastos totais.
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Quadro 14: Indicadores Acórdão TCU nº 2.267/2005.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL

Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU nº 2.267/2005
Indicadores
Relação Candidato/Vaga
Relação Ingressos/Matrícula Atendida
Relação Concluintes/Aluno
Acadêmicos
Índice de Eficiência Acadêmica – concluintes
Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral
Gastos Correntes por Aluno
Percentual de Gastos com Pessoal
Administrativos

Fórmula de Cálculo
Inscritos
RCV =
Vagas para Ingresso
Ingressantes
RIM =
×100
Matrículas Atendidas
Concluintes
RCM =
×100
Matrículas Atendidas
EAC =

Retidos
×100
Matrículas Atendidas
Matrículas Atendidas
RAD=
Docentes
GastoT
GCA=
Matrículas Atendidas
GasPes
GCP=
×100
TotGas

RFE =

GasOuC
×100
TotGas
GasInv
GCI =
×100
TotGas

Percentual de Gastos com Outros Custeios

GOC=

Percentual de Gastos com Investimentos
Socioeconômico Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar
Gestão de Pessoas Índice de Titulação do Corpo Docente
Fonte: SISTEC, SIAFI e SIAPE

* Metodologia alterada em função da utilização exclusiva do SISTEC

Concluintes
×100
Finalizados

MRF=
TCD=

FaixaSM
×100
Matrículas Atendidas

G∗1+ A∗2+ E∗3+M ∗4+ D∗5
G+ A+ E+ M + D

Exercícios
2013

2012

2011

2010

5,01

13,78

7,08

8,63

6,52

19,23%

20,38%

36,04

38,57

42,22

48,85

3,64%

3,31%

8,48

7,24

8,68

10,66

43,02%

65,05%

23,54

18,76

20,54

21,82

49,16%

44,21%

14,47

29,7

16,49

20,67

23,93

21,93

14,95

15,99

15,61

17,41

---

---

2015

2014*

13,77

R$ 12.230,49 R$ 11.972,61 R$ 10.829,66 R$ 4.703,31
73,94%

68,95%

65,68%

59,05%

---

---

15,78%

17,97%

21,14%

14,85%

---

---

6,92%

9,40%

9,24%

23,01%

---

---

---

---

---

---

---

---

3,68

3,58

3,53

3,43

3,31

3,40
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Análise Crítica Indicadores Acadêmicos

COMPONENTES
ACADÊMICOS

INDICADORES
CANDIDATOS
INSCRITOS
VAGAS
PARA INGRESSO
INGRESSANTES
MATRÍCULAS ATENDIDAS
ALUNOS CONCLUINTES
ALUNOS RETIDOS
DOCENTES

EXERCÍCIO
2015*
2014*
51.412
16.280
3.734
3.251
3.926
20.411
743
10.035
855

3.469
17.020
330
7.524
777

Fonte: SISTEC

a) RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA: A relação candidato/vaga em 2015 (13,77%) apresentou uma
grande elevação em relação a 2014 (5,01%), o que expressa um maior interesse da população pelos
cursos ofertados no Ifal. Esta elevação acentuada também pode ser justificada por problemas na
alimentação do número de ingressos no ano de 2014.
b) RELAÇÃO INGRESSOS/MATRÍCULAS ATENDIDAS: No exercício 2015, essa relação
apresentou decréscimo, atingindo a marca de 19,23%, quando comparada a 2014, onde o índice era
de 20,83%, devido a diversos fatores, tais como: elevada taxa de retenção, existência de campi
ainda em processo de implantação sem concluintes, desequilíbrio entre ano letivo e ano civil em
alguns dos campi, decorrente das greves no período 2014-2015.
c) RELAÇÃO CONCLUINTES/ALUNO: A relação concluintes/alunos em 2015 (3,64%) apresentou
pequena elevação em relação ao ano de 2014 (3,31%).
Em virtude do processo de expansão do IFAL no Estado, há campi que ainda não apresentam
concluintes, pois as primeiras turmas somente iniciaram suas atividades em outubro de 2014 e somente
devem apresentar concluintes no ano de 2016.
Podemos citar ainda o desequilíbrio entre ano letivo e ano civil em alguns dos campi, decorrente das
greves no período 2014-2015, o que prolongou a permanência dos alunos além do prazo definido para
extração dos dados do SISTEC, não impactando no índice de conclusão. Além disso, alguns campi
possuem dificuldades para atualizar o status dos alunos no tempo requerido, não refletindo nos
resultados apurados no SISTEC.
d) ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA: De modo similar à análise dos indicadores anteriores,
o decréscimo em 2015 (43,02%), em relação a 2014 (65,05%), decorreu do fato de que alguns dos
novos campi começarão a formar as primeiras turmas apenas no ano de 2016. Além disso, o
decréscimo do índice pode ser resultado também, como já apresentado em itens anteriores, do
desequilíbrio entre ano letivo e ano civil em alguns dos campi, decorrente das greves no período
2014-2015, o que prolongou a permanência dos alunos além do prazo definido para extração dos
dados do SISTEC, não impactando no índice de eficiência acadêmica.
e) ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR: O índice de retenção do fluxo escolar
apresentou em 2015 um percentual de 49,16%, o que representa um acréscimo em relação ao índice
de 2014 (44,21%). Apesar de a apuração deste índice ter sido um pouco prejudicada por alguns dos
campi da Instituição não terem terminado o ano letivo de 2015, quando da coleta das informações,

pôde ser observado um índice preocupante de retenção, o que tem demandado diversos esforços da
Instituição, com a adoção de estratégias que visam à melhoria deste indicador, quais sejam:
acompanhamento sistematizado de estudantes e professores, atendimento pedagógico individual e
multidisciplinar ao aluno, ações de assistência estudantil, programas de monitoria para reforço e
nivelamento dos estudantes, Programas de Bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão, Programa
Institucional de Suporte de Aprendizagem.
f) RELAÇÃO DE ALUNOS/DOCENTE TEMPO INTEGRAL: No exercício 2015, o indicador extraído do SISTEC aponta que o IFAL atingiu a marca de 23,93 alunos por docente, o que representa
um crescimento no quantitativo de alunos matriculados, proporcionalmente, acima do quantitativo
de professores.
Análise Crítica Indicadores Administrativos
GASTOS CORRENTES POR ALUNO
Percebe-se a tendência de crescimento neste indicador entre os anos de 2013 e 2015, cerca
de 11,45%, crescimento muito inferior ao observado no período entre 2012 e 2013, cerca de 56,5%.
Explica-se, pois, em 2012 foram utilizados recursos de investimentos para construção e implantação
dos campi da expansão, no montante duas vezes maior do que o investido nos anos posteriores, o
que elevou, consideravelmente, o valor dos gastos totais da Instituição.
O crescimento, a partir de 2013, ocorreu devida expansão. Com este processo, houve a
necessidade de contratações, aumentando a despesa com pessoal, e, aumentando também aas
despesas com funcionamento e manutenção com novos campi, além do dos reajustes das tarifas
públicas e dos contratos dos campi já existentes.
O aumento do número de matrículas, mesmo que proporcionalmente menor que o aumento
dos gastos totais, demandou maior volume de aquisições, o que também elevou os gastos totais.
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL
O aumento de 6,75% em relação a ano de 2014, acompanha a tendência de crescimento des de 2012, decorrente da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em Alagoas, e, consequentemente a contratação de servidores para atendimento a demanda de novas turmas e novos cursos, além da contratação de professores para os cursos já iniciados, aumentando, assim, a relação dos gastos com pessoal em relação ao total de gastos da Instituição.
PERCENTUAL DE GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS
A redução do percentual de gastos com outros custeios em relação ao ano de 2014, ocorreu
devido ao contingenciamento de limites orçamentários por parte do Governo Federal, o que, de certa forma, não permitiu o aumento da despesa com outros custeios, prejudicando o desenvolvimento
das atividades. Além disso, tivemos um acréscimo das despesas com pessoal maior do que as demais despesas, em relação ao período anterior, elevando, assim, o valor dos gastos totais.
PERCENTUAL DE GASTOS COM INVESTIMENTOS
A diminuição do percentual de gastos com investimentos em relação ao ano de 2014, se deu
fortemente pelo contingenciamento de limites orçamentários, cerca de 50% dos recursos para
investimentos não puderam ser utilizados.
O aumento das despesas com pessoal também contribuiu para a redução do percentual de
gastos com investimentos.
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5. GOVERNANÇA
5.1. Descrição das Estruturas de governança
A instituição possui um Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, com
membros eleitos por docentes, técnico-administrativos e alunos, com participação de representantes
da sociedade civil, um Colégio de Dirigentes, composto por diretores-gerais e pró-reitores, de
caráter consultivo e um Conselho de Ensino e Pesquisa, de caráter consultivo e deliberativo em
assuntos acadêmicos.
Possui ainda um Comitê de TI, responsável pelo planejamento do setor de tecnologia da
instituição. Possui uma Auditoria Interna, vincula ao Conselho Superior, estruturada com diversos
auditores e com autonomia funcional, atuando na Reitoria e nos campi da instituição.
Na instituição não existe uma corregedoria, contudo existe uma Comissão Permanente para
apuração de processos administrativos disciplinares, vinculado ao gabinete do Reitor.
Maiores detalhes da estrutura de governança estarão descritos no item 5.9 adiante neste
relatório.
5.2. Informações sobre os Dirigentes e Colegiados
Conselho Superior - Composição 2014-2016:
CONSELHEIROS
Sérgio Teixeira Costa

CONDIÇÃO
Presidente

Representantes do Colégio de Dirigentes
Dácio Lopes Camerino Filho

Titular

Carlson Lamenha Apolinário

Suplente

Fábio Ribeiro

Titular

José Hélio dos Santos

Suplente

Anselmo Lúcio Aroucha Santos

Titular

Jocília de Oliveira Rodrigues

Suplente

Representante dos Técnicos Administrativos
Ademilson Galdino dos Santos

Titular

Jaqueline Lima da Silva

Titular

Maria Madalena Marques

Titular

Representante do Corpo Docente
Maria do Carmo Milito Gama

Titular

Gilson Oliveira dos Santos

Suplente

Edja Laurindo da Silva

Titular

Marcus Damião de Lacerda

Suplente

José Harlisson de Araújo Ferro

Titular

Representante do Corpo Discente
Júlia Albuquerque Aguiar

Titular

Estéfany Adais Barbosa da Silva

Suplente

João Marcos Ferreira dos Santos

Titular

Leonardo Costa Scott

Suplente

Kélvia Maria Barros da Silva

Titular

Márcio Eric Figueira dos Santos

Suplente

Representante do Alunos Egressos
Taciano de Oliveira Silva

Titular

Pedro Henrique de Melo Garcia

Suplente

Deyvid Henrique Souza M. Figueiredo

Titular

Representante das Entidades Patronais
Alfredo Raimundo Correia Dacal

Titular

Marcelo de Souza Carvalho

Suplente

Ana Paula de Oliveira Peixoto

Titular

José Barboza Filho

Suplente

Representantes das Entidades dos Trabalhadores
Maria Amélia Calheiros Santos

Titular

José Cícero Rocha da Silva

Suplente

Alexandre Fleming Vasques Bastos

Titular

Sebastião Hugo Brandão Lima

Suplente

Representantes do Setor Público
Iásnaia Poliana Lemos Santana (2015)

Titular

Thiago José Tavares Ávila (2015)

Suplente

Eduardo Setton Sampaio da Silveira (2015)

Titular

Lenilda Austrilino Silva (2015)

Suplente

Representante da SETEC/MEC
Ailton Ribeiro de Oliveira

Titular

Paulo Henrique Gomes de Lima

Suplente
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Conselho de ensino, pesquisa e extensão – CEPE:
Composição 2013-2015
CONSELHEIROS

CONDIÇÃO

Sérgio Teixeira Costa

Presidente

Altemir João Secco

PROEX

Carlos Henrique Almeida Alves

PRPI

Luiz Henrique de Gouvêa Lemos

PROEN

I - Corpo de pesquisadores, com grupos certificados pela PRPI
Heron Teixeira Amorim

Titular

Daniel de Magalhães Araújo

1º Suplente

Abel Coelho da Silva Neto

2º Suplente

Darliton Cezário Romão

3º Suplente

II - Corpo de coordenadores de projetos de extensão da PROEX
José Roberto Alves Araújo

Titular

III - Docente que não seja do Segmento I ou II
Rodrigo Oliveira Ferreira da Silva

Titular

Demetrius Pereira Morilla

Titular

Fabrício Junior de Oliveira Avelino

1º Suplente

IV - Técnico-Administrativo em Educação ocupante do Cargo
Área de Pedagogo - Àrea
Cristiane Simões Oliveira

Titular

V - Técnico-Administrativo e Educação (não Pedagogo-Área)
Vânia Maria Galdino da Silva

Titular

VI - Discente de Ensino Médio
Romildo Dias de Melo Neto

Titular

VII - Discente de Nível Superior
Sílvia Letícia da Silva Vilela

Titular

Marco Túlio Costa Tenório Cavalcanti

Suplente
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Colégio Dirigentes
Participantes
Sérgio Teixeira Costa – Reitor (Presidente do Colégio Dirigentes)
Altemir João Secco – Pró-reitor de Extensão
Ana Quitéria Menezes de Oliveira – Diretor-Geral do Campus Palmeira dos Índios
Anselmo Lúcio Aroucha Santos – Diretor-Geral do Campus Satuba
Carlos Guedes de Lacerda – Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional
Carlos Henrique Almeida Alves – Pró-reitor de Pesquisa e Inovação
Carlson Apolinário Lamenha – Diretor-geral do Campus Penedo
Dácio Lopes Camerino Filho – Diretor-geral do Campus Maragogi
Edel Alexandre da Silva Pontes – Diretor-geral do Campus Rio Largo
Fábio Ribeiro – Diretor-geral do Campus Arapiraca
Jeane Maria de Melo – Diretora-geral do Campus Maceió
Jocília de Oliveira Rodrigues – Diretora-geral do Campus Murici
José Hélio dos Santos – Diretor-geral do Campus São Miguel dos Campos
José Roberto Alves Araújo – Diretor-geral do Campus Coruripe
Luiz Henrique de Gouvêa Lemos – Pró-Reitor de Ensino
Marcos Henrique de Lucena Serafim – Diretor-geral do Campus Batalha
Marília Costa Gois – Diretora-geral do Campus Marechal Deodoro
Paulo Felisberto da Rocha – Diretor-geral do Campus Santana do Ipanema
Ricardo de Albuquerque Aguiar – Diretor-geral do Campus Piranhas
Valdomiro Odilon Pereira – Diretor-geral do Campus Viçosa
Wellington Spencer Peixoto – Pró-reitor de Administração

Conselho dos Campi
Não possui.

Comissões técnicas:
Comissão de Avaliação Própria – CPA
Representantes dos Docentes
Gerson Maciel Guimarães
Peterson Barbosa de Melo
Agnaldo Pedro Santos Filho
Sheyla Karoline Justino
Representantes dos Técnicos Administrativos em Educação - TAE
Margarez Rodrigues da Silva
Emanuelle Teixeira Gaia
Marcus André Freire dos Santos
Carlos Fabiano da Silva
Representantes dos Discentes
Diego Paulo da Silva
Marcos Santos Rodrigues Filho
Mirielle de Araújo Alves
José Djalma Alves de Araújo Bezerra
Representantes da Sociedade Civil
Maria Amélia Calheiros dos Santos
Lenilda Austrilino Silva
Alfredo Raimundo Dacal
Comissão permanente de pessoal docente – CPPD
Composição 2013-2015
NOME

CONDIÇÃO

Ailton Luiz da Silva

Presidente

Abel Coelho da Silva Neto

Vice-presidente

Lemberg Cristina dos S. Mafra Barbosa

1ª Secretária

João Henrique da Costa Cardoso

2º Secretário

André Leite Rocha

Membro Titular

Valmir Pimentel Amaral

Membro Titular
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Comissão Interna de Supervisão – CIS

NOME

CAMPUS

Alana Jéssica Vilela Messias

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Danielly Spósito Pessoa De Melo

PENEDO

Émerson Magalhães dos Santos

MARAGOGI

Francine Lopes Miranda de Oliveira

MURICI

Giliarde Bispo da Silva

RIO LARGO

Joel Henrique Neves Costa

MACEIÓ

Marília Cristyne G. B. Matsumoto

REITORIA

Ricardo Luís Alves de O. Ribeiro

SATUBA

Ronyvane Ferreira Bezerra

PIRANHAS

Carlos Borges da Silva Júnior

MACEIÓ

Comissão de Ética – CE
NOME

CONDIÇÃO

Regina Maria Mendes de Albuquerque Alves

1º membro titular

Givaldo Oliveira dos Santos

2º membro titular

Nádia Mara da Silveira

3º membro titular

Marilúcia Barbosa

Suplente do 1º membro titular

José Maurício Pereira Pinto

Suplente do 2º membro titular

Sandra Francisco da Silva Sousa

Suplente do 3º membro titular

Lemberg Cristina dos Santos Mafra Barbosa

Secretária Executiva
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5.3. Papéis e funcionamento dos Colegiados
Conselho Superior – CONSUP:
O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é órgão máximo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, cuja competência consta a seguir:
I – aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Alagoas e zelar pela execução de sua politica educacional;
II – deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade Escolar para escolha do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 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;
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 de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas;
IX – autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas;
X – aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia de Alagoas, observados os parâmetros definidos pela legislação específica;
XI – deliberar sobre questões submetidas à sua apreciação.
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE:
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE é órgão consultivo e deliberativo do
IFAL, no que couber, cuja competência consta a seguir:
I – propor ao Conselho Superior diretrizes para o ensino, a pesquisa e a extensão do Instituto
Federal;
II – propor ao Conselho Superior alterações na organização didática;
III – apreciar propostas de criação, adequação e extinção de cursos, bem como de suspensão de
oferta de vagas;
IV – propor formas de acompanhamento e avaliação dos cursos;
V – exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões;
VI – criar câmaras e/ou comissões, permanentes ou temporárias, para estudo de assuntos
específicos;
VII – apreciar e deliberar matérias relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão de interesse da
administração do Instituto Federal, desde que não estejam incluídas na competência do Conselho
Superior;
VIII – elaborar seu Regimento Interno, e alterar, quando necessário, submetendo-o ao Conselho
Superior;
IX – indicar personalidades para a outorga do título de Doutor Honoris Causa e encaminhar para
apreciação do Conselho Superior;

X – exercer outras atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão.
Colégio de Dirigentes
O Colégio de Dirigentes é órgão consultivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, cuja competência consta a seguir:
I – Propor a criação e/ou alteração de funções e órgãos administrativos da estrutura organizacional
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas;
II – Apreciar e recomendar:
e)
A distribuição interna de recursos;
f)
As normas para celebração de acordos, convênios e contratos, bem como para elaboração de
cartas de intenção ou de documentos equivalentes;
g)
O calendário de referência anual;
h)
Normas de aperfeiçoamento da gestão.
III – Apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Alagoas a ele submetido.
Conselho de Campus – Não possui.
O Conselho de Campus será integrado por membros titulares e suplentes, designados por
Portaria do Reitor, com a seguinte composição:
I – o Diretor-Geral do Campus;
II – os Dirigentes da Gestão Acadêmica e de Administração do Campus;
III – um representante da equipe pedagógica, em efetivo exercício, indicado por seus pares;
IV – dois representantes do corpo docente, em efetivo exercício, indicado por seus pares;
V – um representante do corpo técnico-administrativo, em efetivo exercício, indicado por seus
pares;
VI – dois representantes do corpo discente, com matrícula regular ativa, indicado por seus pares;
VII – um representante dos pais de alunos, eleito por seus pares, em reunião ordinária do Conselho
de Classe;
VIII – dois representantes da sociedade civil, convidados pelo Diretor-Geral do Campus, dentre as
entidades e/ou empresas de maior nível de interação/parceria com a Instituição.
§ 1º. As normas para a eleição dos representantes do Conselho de Campus, bem como as
necessárias para o seu funcionamento, serão fixadas em regulamento próprio, aprovado pelo
Conselho Superior.
São competências do Conselho de Campus:
I – subsidiar o Diretor-Geral do Campus com informações da comunidade, relativas a assuntos de
caráter administrativo, de ensino, de pesquisa e de extensão;
II – avaliar as diretrizes e metas de atuação do Campus e zelar pela execução de sua política
educacional, em conformidade com o PDI do IFAL, e com as demais políticas institucionais;
III – apreciar o calendário acadêmico de referência do Campus;
IV – assessorar a Direção-Geral do Campus na divulgação das atividades da Instituição junto à
sociedade;
V – opinar sobre questões submetidas a sua apreciação.
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Comissões Técnicas:
Comissão Própria de Avaliação – CPA
São competências da Comissão Própria de Avaliação – CPA, conforme legislação:
I – Assegurar a condução do processo de avaliação interna da Instituição, de sistematização e de
prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP;
II – Promover a autoavaliação da Instituição, nos termos da Lei nº 10.861/2004, obedecendo as dez
dimensões exigidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, a seguir:
• A missão e o plano de desenvolvimento institucional;
• A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
• A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;
• A comunicação com a sociedade;
• As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;
• Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade
dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios;
• Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação;
• Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação
institucional;
• Políticas de atendimento aos estudantes;
• Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.
III – refletir sobre a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas
formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, às
bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
IV – identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil
do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica;
V – garantir que a instituição assuma sua responsabilidade social, no tocante à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural.
Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD
Composição 2013-2015
São competências da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, com fundamento
na Lei nº 12.772/2012:
I – apreciar e pronunciar-se acerca dos assuntos concernentes:
• À atribuição e alteração do regime de trabalho dos docentes;
• Aos processos de acompanhamento e avaliação, para progressão funcional, nas carreiras do

Magistério, no que diz respeito ao ensino, à pesquisa, à extensão e à administração, de
acordo com as normas legais, estatutárias e regulamentares;
• Aos processos de progressão funcional por titulação e/ou gratificação por titulação;
• À solicitação de afastamento para aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado e
pós-doutorado.
II – desenvolver estudos e análises, que permitam fornecer subsídios para a fixação, o
aperfeiçoamento e a modificação da política de pessoal docente e de seus instrumentos, tais como:
a. elaboração de proposta do Quadro do Magistério, em consonância com os objetivos
globais do IFAL;
b. emissão de pareceres quanto à necessidade de admissão, dispensa, reversão, remoção,
exoneração, redistribuição ou recondução de docentes, quando proposta pelo setor competente do
IFAL;
c. propor ao conselho superior, normas e controle de sua aplicação, para a alteração do
regime de trabalho dos docentes;
III – propor alterações no seu Regimento Interno, por aprovação da maioria absoluta dos seus
membros, devendo, em seguida, ser submetido à aprovação do Conselho Superior;
IV – prestar assessoramento ao Conselho Superior, quando convocada, relativo à discussão de
assuntos relativos às áreas pertinentes à CPPD;
V – assessorar o Reitor nos assuntos concernentes à execução da Política de Pessoal Docente;
VI – decidir pela perda do mandato de seus membros titulares ou suplentes.
Comissão Interna de Supervisão – CIS
São competências da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico Administrativos em Educação – CIS, nos termos da legislação:
I – orientar os servidores, quanto ao plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em
educação;
II – apresentar proposta formal ao setor competente do IFAL nos assuntos concernentes a:
a. redimensionamento da força de trabalho e a distribuição de vagas;
b. avaliação de desempenho e progressões funcionais;
c. realização de cursos de capacitação e/ou treinamentos e readaptações;
d. licenças e afastamentos de servidores técnico-administrativos para o desenvolvimento de
cursos e programas de capacitação e aperfeiçoamento no âmbito de sua atuação;
III – propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para o aprimoramento de
plano de carreira;
IV – apresentar propostas do plano de desenvolvimento de pessoal do IFAL e seus programas de
capacitação, de avaliação e de dimensionamento das necessidades de pessoal e modelo de alocação
de vagas;
V – avaliar, anualmente, as propostas de lotação da Instituição Federal de Ensino, conforme o inciso
I, do parágrafo 1º, do art. 24 da Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005;
VI – acompanhar o processo de identificação dos ambientes organizacionais do IFAL proposto pela
área de pessoal, bem como os cargos que os integram;
VII – examinar os casos omissos referentes ao plano de carreira e encaminhá-los à Comissão
Nacional de Supervisão;
VIII – auxiliar a área de pessoal, bem como os servidores, quanto ao plano de carreira dos cargos
técnico-administrativos em educação.
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Comissão de Ética – CE
São competências da Comissão de Ética, com fundamento no Decreto nº 1.171/1994:
I – atuar como instância consultiva do dirigente máximo e dos respectivos servidores IFAL;
II – aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 1994, e nos termos da Resolução nº 10, de 29 de setembro de
2008, da Comissão de Ética Pública – CEP, devendo:
a. apurar, de ofício ou mediante denúncia, fato ou conduta em desacordo com as normas
éticas pertinentes;
b. recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações objetivando a
disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina;
III – representar o órgão ou a entidade na Rede de Ética do Poder Executivo Federal a que se refere
o art. 9º do Decreto nº 6.029, de 2007;
IV – supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar
à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas;
V – orientar e aconselhar sobre a conduta ética do servidor, inclusive no relacionamento com o
cidadão e no resguardo do patrimônio público;
VI – responder consultas que lhes forem dirigidas;
VII – receber denúncias e representações contra servidores por suposto descumprimento às normas
éticas, procedendo à apuração;
VIII – instaurar processo para apuração de fato ou conduta que possa configurar descumprimento ao
padrão ético recomendado aos agentes públicos;
IX – convocar servidor e convidar outras pessoas a prestar informação;
X – requisitar às partes, aos agentes públicos e aos órgãos e entidades federais informações e
documentos necessários à instrução de expedientes;
XI – requerer informações e documentos necessários à instrução de expedientes a agentes públicos
e a órgãos e entidades de outros entes da federação ou de outros Poderes da República;
XII – realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
XIII – esclarecer e julgar comportamentos com indícios de desvios éticos;
XIV – aplicar a penalidade de censura ética ao servidor e encaminhar cópia do ato à unidade de
gestão de pessoal e à Comissão de Ética Pública, podendo ainda:
a. sugerir ao dirigente máximo a exoneração de ocupante de cargo ou função de confiança;
b. sugerir ao dirigente máximo o retorno do servidor ao órgão ou entidade de origem;
c. sugerir ao dirigente máximo a remessa de expediente ao setor competente para exame de
eventuais transgressões de naturezas diversas;
d. adotar outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, o
Acordo de Conduta Pessoal e Profissional – ACPP;
XV – arquivar os processos ou remetê-los ao órgão competente quando, respectivamente, não seja
comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de órgão
distinto;
XVI – notificar as partes sobre suas decisões;
XVII – submeter ao dirigente máximo do órgão ou entidade sugestões de aprimoramento ao código
de conduta ética da instituição;
XVIII – dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas de conduta ética e deliberar sobre os
casos omissos, observando as normas e orientações da CEP.
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5.7. Atuação da Unidade de Auditoria Interna
De acordo com a Resolução Nº 11, de 22 de setembro de 2009 do Conselho Superior do
IFAL, publicado no D.O.U de 26 de outubro de 2009 com fundamento da Lei 11.892/2008, compete
à Auditoria Interna – AUDINT, como órgão de controle, fortalecer e assessorar a gestão, bem como
racionalizar as ações do Instituto Federal de Alagoas e prestar apoio, dentro de suas especificidades
no âmbito da Instituição, aos Órgãos de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal
de Contas da União, respeitada a legislação pertinente. (Redação dada pela Resolução Nº 16/CS, de
07/06/2010 que vincula a Auditoria Interna ao Conselho Superior do IFAL)
Para a realização dos trabalhos, o setor de Auditoria Interna do Instituto Federal de Alagoas
apresenta a seguinte composição de seu quadro de servidores:
NOME DO SERVIDOR
Adriana Lins de Gusmão Vila Nova
Jonilson Simões de Oliveira
José Emiliano dos Santos
Marília Cristyne S. G. B. Matsumoto
Silvana Kelly Coimbra Peixoto
Sócrates Mesquita Bomfim
Thiago José Custódio da Silva

CARGO / FUNÇÃO / LOTAÇÃO
Auditora (Reitoria)
Contador/Chefe da Auditoria Interna(Reitoria)
Auditor (Reitoria)
Auditora (Reitoria)
Tec. em Assuntos Educacionais (Reitoria)
Auditor (Reitoria)
Auditor (Reitoria)

Em 2015 foi concedida licença médica e, posteriormente, licença maternidade à Auditora
Adriana Lins de Gusmão Vila Nova, através do SIASS – INSS/Maceió/AL até o mês de
novembro/2015.
Em 15/06/2015 foi deflagrada greve dos servidores técnicos administrativos do IFAL tendo
a mesma se estendido até 15/09/2015. Nesse período, grande parte das atividades foram paralisadas
na Reitoria e na maior parte dos campi, permanecendo apenas uma porcentagem dos serviços
essenciais.
Em outubro de 2015 o auditor Thiago José Custódio da Silva, pediu exoneração do IFAL,
por ter sido nomeado para cargo inacumulável em outro órgão no estado de Pernambuco.
Outro aspecto impactante na Auditoria Interna foi a publicação do Decreto n° 8.540, de 9 de
outubro de 2015 - DOU 13/10/2015 – que estabeleceu, no âmbito da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional, medidas de racionalização do gasto público nas contratações para
aquisição de bens e prestação de serviços e na utilização de telefones celulares corporativos e outros
dispositivos, fato este, que impossibilitou a participação programada dos servidores da AUDINT no
FONAI-Tec – Fórum dos Auditores Internos das IFES de todo o Brasil em novembro/2015.
Apesar desses eventos, que não haviam sido previstos quando da realização do PAINT/2015,
as ações programadas foram cumpridas integralmente, pois houve uma readequação das mesmas e
distribuição entre os membros da equipe que permaneceram no setor.
Os trabalhos foram realizados ao longo do Exercício 2015 por meio de Solicitações de
Auditoria (SA), Notas de Auditoria (NA), Ordens de Serviços (OS), Memorandos e Despachos.
Foram feitas, também, verificações “in loco” e inúmeras reuniões de trabalho. Serviram de base
para a realização deste trabalho: documentos de origens diversas, consultas em livros e normativos
oficiais, fontes de informações do SIAFI/SIASG, Portal do IFAL e outros Sistemas Internos de
Informações, Portais da CGU e TCU, site da Receita Federal do Brasil, além de outras fontes da
Internet com a finalidade de obter informações/documentos que serviram de base para a elaboração
dos quatro relatórios trimestrais e este Relatório.
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Os trabalhos desta AUDINT concentraram-se na Reitoria, no Campus Maceió, Campus Palmeira dos Índios, Campus Marechal Deodoro,
Campus Coruripe, Campus Satuba, Campus Piranhas, Campus Santana do Ipanema, Campus Penedo, Campus Arapiraca, Campus São Miguel dos
Campos e Campus Maragogi.
As seleções dos itens auditados foram realizadas por amostragens aleatórias observando os critérios de criticidade e relevância em cada área de
atuação, a materialidade e legislações pertinentes ao Serviço Público Federal.
A atuação da Auditoria Interna abrange as seguintes áreas: Gestão de Controle, Gestão Orçamentária, Gestão Financeira, Gestão
Administrativa, Gestão de Patrimônio, Gestão de Pessoal, Gestão das Atividades Finalísticas, Gestão dos Controles PAD e Sindicâncias e Reserva
Técnica.
Das constatações/informações pontuadas nos Relatórios das ações desenvolvidas em 2015, temos que:
Nº do ReAção do
Setor Responsálatório
PAINT/2015 vel pela Implementação
01
14/2015
–
Gestão
das
Atividades
Diretoria de EnsiFinalísticas
no
Campus
Santana
do
Ipanema

Nº da Constatação /
Recomendações
CONSTATAÇÃO
(001)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos
que o Campus
Santana do Ipanema invista na ampliação do acervo
da biblioteca disponível e que disponham os livros
de forma mais exposta para facilitar
a consulta dos alunos.
RECOMENDAÇÃO (001)

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações
As
constatações
relacionadas à biblioteca
são pertinentes. Pois,
não existe a mínima
possibilidade de expor
as obras literárias do
Campi
no mesmo espaço onde
são expostas as obras da
UNEAL, o que poderia
contribuir com a falta de
controle do acervo e as
possibilidades
de
extravio dessas obras.
Mesmo assim, os alunos
são orientados pelos
professores a procurar a
biblioteca
que
acompanhados
pela

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

Justificativa
parcialmente
acatada. Essa Auditoria entende que as condições das
instalações cedidas pela
UNEAL limitam a possibilidade de implantar as melhorias e adequações propostas e
exigidas nos normativos. Entretanto, mantemos as recomendações como controle
prévio das futuras instalações, e, informamos que as
mesmas serão objeto de
acompanhamento em futuros
trabalhos desta Auditoria.

As aulas do Campus
Santana do Ipanema
funcionam em espaço cedido no prédio
da UNEAL – Universidade Estadual
de Alagoas e está
localizado na BR
316, km 87,5, s/n,
no Bairro de Bebedouro, na cidade de
Santana do Ipanema. A construção de
prédio próprio, que
faz parte do projeto
de expansão do
IFAL, está paralisada.

97
Recomendamos a
instalação de computadores
com
acesso à internet
na biblioteca para
serem disponibilizados para consulta dos alunos do
IFAL.

bibliotecária, acessam o
acervo e procedem com
empréstimos
quando
necessário.
Quanto à ampliação do
acervo, este ocorre
frequentemente quando
há
autorização
da
Reitoria para aquisição
das
obras.
Quando
ocorre esta autorização,
a bibliotecária realiza
um levantamento, junto
à
comunidade
acadêmica,
das
indicações
bibliográficas
atualizadas
para
enriquecimento
do
acervo.
No que diz respeito à
instalação
de
computadores ligados a
internet, só será possível
quando a biblioteca for
implantada em espaço
exclusivo. Pois, na
situação de limitação e
divisão
de
espaço,
torna-se
inviável
a
implantação
desses
equipamentos.

98
CONSTATAÇÃO
(002)
RECOMENDAÇÃO (001)
Como forma de ser
um instrumento de
política de permanência estudantil,
recomendamos que
seja instalado refeitório ou restaurante com a disponibilização de refeições como almoço e jantar a
preços acessíveis,
favorecendo o desenvolvimento de
programas de educação nutricional e
sanitária.

Nas
instalações
da
UNEAL, não existe
qualquer estrutura que
possa ser utilizada como
refeitório.
Tramita na Pró-Reitoria
de
Desenvolvimento
Institucional proposta de
locação de um prédio, a
ser construído por um
empresário do ramo
imobiliário de Santana
do Ipanema que contemplará, além de salas de
aula, banheiros, biblioteca, sala de professores e
salas para as coordenações, um refeitório para
atender esta deficiência
do Campus. O prazo estabelecido para a entrega da obra pelo empresário é de 6 meses a partir da autorização da
Reitoria.

Justificativa
parcialmente
acatada. Essa Auditoria entende que as condições das
instalações cedidas pela
UNEAL limitam a possibilidade de implantar as melhorias e adequações propostas e
exigidas nos normativos. Entretanto, mantemos as recomendações como controle
prévio das futuras instalações, e, informamos que as
mesmas serão objeto de
acompanhamento em futuros
trabalhos desta Auditoria.

Com relação aos
docentes, em
entrevista realizada
durante a
verificação in loco,
o Chefe de
Departamento
Substituto informou
que não há
nenhuma disciplina
sem professor. Foi
possível nos
horários e na distribuição da carga
horária docente que
a mesma é
uniforme.
O Chefe de
Departamento
Acadêmico
Substituto informou, ainda, que no
início do ano letivo,
existe um trabalho
da Assistência
Social para
recepcionar os
novos alunos e
adaptá-los melhor,
providenciando,
inclusive, transporte
para o Campus
Santana do Ipanema

99
junto às Prefeituras
das cidades
circunvizinhas.
Nesse período
inicial é realizada
uma triagem para
identificar os mais
carentes e
providenciar meios
para garantir que
estes se mantenham
na escola, através
das bolsas e
auxílios.
Alguns alunos
recebem auxílios
permanência nos
valores de R$
100,00 (87 alunos),
130,00 (141
alunos), R$ 150,00
(48 alunos), R$
200,00 (24 alunos),
R$ 250,00 (16
alunos) e R$ 300,00
(17 alunos).
Conforme pudemos
observar na lista dos
alunos atendidos
pela Assistência
Estudantil no ano
letivo de 2014,
alguns alunos

100
recebem mais de 01
(um) auxílio.
Nº do ReAção do
Setor Responsálatório
PAINT/2015 vel pela Implementação
01
14/2015
–
Gestão
das
Atividades
Diretoria de EnsiFinalísticas
no
Campus
Santana
do
Ipanema

Nº da Constatação /
Recomendações
CONSTATAÇÃO
(003)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos a
instalação de extintores de incêndio nas áreas comuns dos Campi,
de modo a garantir
a segurança de todos os que o frequentam.

Manifestação da GesAnálise sobre Eventuais
tão / Situações das ImJustificativas
plementações
Providências estão sen- Justificativa não acatada, até
do tomadas para que es- que seja sanada a situação.
tes extintores sejam implantados no novo espaço de funcionamento do
Campi.

CONSTATAÇÃO
(004)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos
que sejam feitas as
adaptações de forma a garantir o
acesso de portadores de necessidades especiais, pois
as carências identi-

No projeto arquitetônico
do novo espaço do
Campus
já
estão
contempladas todos os
requisitos
de
acessibilidade

Justificativa
parcialmente
acatada.
Essa Auditoria
entende que as condições das
instalações cedidas pela
UNEAL
limitam
a
possibilidade de implantar as
melhorias e adequações
propostas e exigidas nos
normativos.
Entretanto,
mantemos as recomendações
como controle prévio das
futuras
instalações,
e,

Informações

101
ficadas acarretam
prejuízo à igualdade de oportunidades para as pessoas
com deficiência,
em face às barreiras de acesso.
CONSTATAÇÃO
(005)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos
que sejam implementadas
ações
com o objetivo de
minimizar a evasão
dos alunos, principalmente os que
cursam as turmas
Subsequentes. E,
ainda, que sejam
aprimorados
os
programas de monitoria e reforço a
fim de diminuir as
taxas de reprovações.

informamos que as mesmas
serão
objeto
de
acompanhamento em futuros
trabalhos desta Auditoria.

Os altos índices de
reprovação e de evasão
podem
estar
relacionados à baixa
qualidade da educação
predominante
nas
escolas
de
ensino
fundamental da região.
Ao se depararem com
conteúdos que carecem
de um embasamento no
ensino fundamental que
o aluno só teve acesso,
de forma deficiente,
estes
alunos
apresentarão
dificuldades
na
assimilação
dos
conteúdos do ensino
médio técnico.
Algumas ações já estão
sendo desenvolvidas no
intuito de diminuir os
índices de reprovação

Justificativa
acatada.
A
evolução das turmas será
objeto de acompanhamento
de futuros trabalhos desta
Auditoria.

102
como o programa de
monitoria realizado em
2014. No ano letivo de
2015,
além
da
continuidade
do
programa de monitoria,
também serão realizadas
aulas de reforço.
Nesse sentido, também
foi
realizada
uma
formação
pedagógica
para professores, com o
propósito de possibilitar
algumas reflexões sobre
o
planejamento,
avaliação
de
aprendizagem
e
transtornos
de
aprendizado.
Outras ações como
oficinas de estímulo ao
hábito de estudar e
apresentação da área de
atuação do profissional
técnico em agropecuária
foram realizadas com os
alunos novatos no início
do ano letivo.
Nº do ReAção do
Setor Responsálatório
PAINT/2015 vel pela Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

103
01

14/2015
–
Gestão
das
Atividades
Diretoria de EnsiFinalísticas
no
Campus
Santana
do
Ipanema

CONSTATAÇÃO
(006)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos
que a gestão do
Campus Santana
do Ipanema esclareça como é feito o
controle dos alunos
que não estão mais
matriculados
no
Ifal/Campus Santana do Ipanema,
pois não ficou claro se os mesmos
permaneceram recebendo algum auxílio, após se desvincularem
do
IFAL.

A relação dos alunos
que foi repassada para a
auditoria interna foram
de todos os alunos
atendidos
pela
Assistência Estudantil
em 2014, e essa lista é
sempre
atualizada
devido à desistência ou
trancamento
do(a)
aluno(a).
Alguns alunos que estão
ou estavam em estágio
recebem ou recebiam o
auxílio devido o mesmo
ser em outra cidade e
o(a) aluno(a) não ter
condições
socioeconômicas de se
manter no estágio.
Com relação aos(as)
alunos(as) que recebem
ou recebiam bolsa de estudos esta é vinculada
ao término do projeto
(pesquisa ou extensão).

Justificativa
parcialmente
acatada. Esta Auditoria recomenda que os dados referentes aos alunos bolsistas mantenham-se sempre atualizados, assim como as demais
informações. Para que seja
mais precisa a análise quando
se fizer necessária.

do Relatório

Ação do
Setor ResponsáPAINT/2015 vel pela Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

02

18/2015
– Diretoria de Tec- CONSTATAÇÃO
Avaliação so- nologia da Infor- (001)
bre a Gestão mação e Coorde- RECOMENDA-

Não houve.

Informações

Permanece a recomendação Informação (001)
até que se verifique o sanea- O Instituto Federal
mento da constatação aponta- de Alagoas imple-

104
de Tecnologia nação de Tecno- ÇÃO (001)
da Informa- logia da Informa- Recomendamos
ção
ção nos Campi que sejam formalizadas metas de Governança, no sentido de acompanhar
por meio de indicadores, os avanços
do
cumprimento
das ações estabelecidas no Plano Diretor de Tecnologia
da
Informação
(PDTI).

da, em uma próxima ação a mentou instrumenser desenvolvida na respecti- tos de Governança
va área.
na área de Tecnologia da informação
(TI) como o Comitê
de Tecnologia da
Informação (CTI)
instituído
pela
Portaria
nº
1319/GR, de 15 de
Setembro de 2010,
responsável
por
elaborar e coordenar as políticas de
investimento e uso
dos recursos de
Tecnologia da Informação, alinhadas
com o Plano de
Desenvolvimento
Institucional (PDI)
do Instituto Federal
de Alagoas (IFAL),
bem como o Comitê
de Segurança da
Informação que foi
criado com a missão
de condensar os
princípios
de
segurança que a alta
Direção considera
importantes
e

105
fundamentais para
as atividades do
Instituto Federal de
Alagoas.
As atividades do
Comitê, além de
demonstrar
o
comprometimento
do órgão com a
Segurança
da
Informação,
desempenha os seguintes papéis: Estabelecer diretrizes
e suporte perante
toda a organização
das iniciativas de
Segurança da Informação; Propor as
políticas, normas e
procedimentos
gerais relacionados
à Segurança da
Informação; Apoiar
as atividades de
gestão de riscos
(avaliação,
aceitação e tratamento de riscos);
Alinhar os objetivos
institucionais e de
Tecnologia
da

106
Informação com a
Segurança da Informação e Acompanhar e propor
planos de ação para
a
aplicação
da
Política de Segurança da Informação.
CONSTATAÇÃO Não houve.
(002)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos,
em observância ao
Acórdão
1.603/2008-TCUPlenário
e
ao
Modelo
de
Excelência
na
Gestão
Pública
MEGP do MPOG,
que
a
gestão
promova ações no
sentido monitorar a
satisfação
dos
usuários dos serviços
de
Tecnologia
da
Informação, internos e externos, no
âmbito
da

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

107
Instituição, como
por
exemplo,
pesquisa de satisfação
por
meio
digital. Bem como
recomendamos, de
modo a fortalecer
os
controles
internos do setor, a
implantação de um
programa
de
avaliação e revisão
das práticas de TI.
Essas são práticas
que
poderão
detectar falhas e
auxiliar
na
implantação
de
melhorias.
Nº do ReAção do
Setor Responsálatório
PAINT/2015 vel pela Implementação
02

18/2015
–
Avaliação sobre a Gestão
de Tecnologia
da Informação

Diretoria de Tecnologia da Informação e Coordenação de Tecnologia da Informação
nos Campi

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

CONSTATAÇÃO Não houve.
(003)
RECOMENDAÇÃO (001)
Visando o aperfeiçoamento dos controles internos e a
integração da área
de TI, recomenda-

Análise sobre Eventuais
Justificativas
Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informações

108
mos que haja busca
de uma maior eficiência nos mecanismos de monitoramento das demandas dos campi,
através de reuniões
sistemáticas e designação
formal
para que cada coordenação da Diretoria de Tecnologia
da Informação, de
acordo com sua especificidade, preste
assessoramento à
área gestora dos
campi.
CONSTATAÇÃO Não houve.
(004)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos
que se proceda a
elaboração de Regimento
Interno
para estabelecer as
atribuições das coordenações da área
de TI da Instituição, inclusive para

Permanece a recomendação
até que se verifique o saneamento da constatação apontada em uma próxima ação a
ser desenvolvida na respectiva área auditada.

109
designar a coordenação responsável
pelo tratamento e
resposta a incidentes em redes computacionais no órgão.
CONSTATAÇÃO Não houve.
(005)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos a
elaboração
da
política
de
Segurança da Informação
e
Comunicação
(POSIC), de modo
a
viabilizar
e
assegurar
a
disponibilidade,
integridade,
confidencialidade e
autenticidade
da
informação
no
âmbito do IFAL.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

CONSTATAÇÃO
(006)
RECOMENDAÇÃO (001)

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima

Não houve.

110
Recomendamos à
gestão que limite o
número
de
tentativas de logon
sem sucesso e
registre as tentativas
de acesso
inválidas
nos
sistemas
gerenciados
pela
Instituição,
de
modo a atender as
recomendações do
Tribunal de Contas
da União.
Nº do ReAção do
Setor Responsálatório
PAINT/2015 vel pela Implementação
02

18/2015
–
Avaliação sobre a Gestão
de Tecnologia
da Informação

Diretoria de Tecnologia da Informação e Coordenação de Tecnologia da Informação
nos Campi

Nº da Constatação /
Recomendações

ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

CONSTATAÇÃO Não houve.
(007)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos
que sejam seguidas
as orientações da
Corte de Contas da
União no sentido
de aprimorar os
procedimentos administrativos para
garantir que ex-

Análise sobre Eventuais
Justificativas
Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informações

111
servidores
não
utilizem
os
sistemas
da
Instituição.
O
controle será mais
efetivo se a Diretoria de Gestão
de
Pessoas
encaminhar,
em
tempo
julgado
pertinente
pelas
duas
áreas
gestoras, relação
dos
servidores
desligados
no
período para que
seja procedido ao
bloqueio de suas
respectivas senhas.
CONSTATAÇÃO Não houve.
(008)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos a
elaboração de documento que estabeleça a política de
controle de acesso
contendo regras de
controle e direitos
de acesso para cada

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

112
usuário ou grupo
nos sistemas da
Instituição, conforme orientação do
TCU. A gestão
deve avaliar a pertinência e a complexidade para escolher se confecciona o documento
para cada usuário
ou para grupo de
usuários.
CONSTATAÇÃO Não houve.
(009)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos a
elaboração do Termo de responsabilidade para que o
usuário expresse,
lavrando assinatura, concordar em
contribuir com a
disponibilidade, a
integridade, a confidencialidade e a
autenticidade das
informações que tiver acesso, bem

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

113
como assumir responsabilidades decorrentes de tal
acesso, conforme
estipulado Norma
Complementar
07/IN01/DSIC/GSI
PR.
CONSTATAÇÃO Não houve.
(010)
RECOMENDAÇÃO (001)
Recomendamos a
confecção de documento que regulamente o uso da
Internet do Correio
Eletrônico
e
Mensagens
Instantâneas,
conforme
determinado pela
Norma
Complementar
07/IN01/DSIC/GS
IPR.
Nº do ReAção do
Setor Responsálatório
PAINT/2015 vel pela Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

114
02

18/2015
–
Avaliação sobre a Gestão
de Tecnologia
da Informação

Diretoria de Tecnologia da Informação e Coordenação de Tecnologia da Informação
nos Campi

Constatação (011) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que
seja
estabelecido mecanismos
para
identificar e avaliar
sistematicamente
os
riscos
à
segurança
da
informação
e
comunicações dos
ativos
de
informação e quais
controles
devem
ser
aplicados
quanto aos acessos
dos
usuários,
conforme
determinado pela
Norma
Complementar
07/IN01/DSIC/GS
IPR.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (012) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se proceda à
classificação
em

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

115
níveis
de
criticidade,
considerando
o
tipo de ativo de
informação, o provável impacto no
caso de quebra de
segurança,
tomando
como
base a gestão de
risco e a gestão de
continuidade
de
negócios relativas
aos aspectos da
segurança
da
informação
e
comunicações do
órgão, conforme a
Norma
Complementar
07/IN01/DSIC/GS
IPR.
Constatação (013) Não houve.
Recomendação
(001)
Conforme
determinação do
Art. 7º do Decreto
7.724/2012,
recomendamos que o
site da instituição

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

116
seja adaptado aos
moldes
do
estabelecido
na
norma, de modo a
constar
informações sobre
a estrutura organizacional,
competências,
legislação
aplicável,
principais cargos e
seus
ocupantes,
endereço e telefones das unidades,
horários
de
atendimento
ao
público.
Constatação (014) Não houve.
Recomendação
(001)
Conforme
determinação do
Art. 7º do Decreto
7.724/2012,
recomendamos que o
sítio da instituição
seja adaptado aos
moldes
do
estabelecido
na
norma, de modo a

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

117
constar
informações
sobre
programas,
projetos,
ações,
obras e atividades,
com indicação da
unidade
responsável,
principais metas e
resultados
e,
quando existentes,
indicadores
de
resultado e impacto.

Nº do ReAção do
Setor Responsálatório
PAINT/2015 vel pela Implementação
02

18/2015
–
Avaliação sobre a Gestão
de Tecnologia
da Informação

Diretoria de Tecnologia da Informação e Coordenação de Tecnologia da Informação
nos Campi

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Constatação (015) Não houve.
Recomendação
(001)
Conforme
determinação
do
Art. 7º do Decreto
7.724/2012,
recomendamos que o
site da instituição
seja adaptado aos
moldes
do
estabelecido
na
norma, de modo a

Análise sobre Eventuais
Justificativas
Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informações

118
constar
informações sobre
repasses
ou
transferências
de
recursos
financeiros,
execução
orçamentária
e
financeira
detalhada.
Constatação (016) Não houve.
Recomendação
(001)
Conforme
determinação
do
Art. 7º do Decreto
7.724/2012,
recomendamos que o
site da instituição
seja adaptado aos
moldes
do
estabelecido
na
norma, de modo a
constar
informações sobre
licitações realizadas
e em andamento,
com editais, anexos
e resultados, além
dos
contratos
firmados e notas de

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

119
empenho emitidas.
Constatação (017) Não houve.
Recomendação(001
)
Conforme
determinação
do
Art. 7º do Decreto
7.724/2012,
recomendamos que
o site da instituição
seja adaptado aos
moldes
do
estabelecido
na
norma, de modo a
constar
informações sobre
contato
da
autoridade
de
monitoramento,
telefone e correio
eletrônico
do
Serviço
de
Informações
ao
Cidadão – SIC.
Constatação (018) Não houve.
Recomendação(001
)
Recomendamos
que seja informado
no
site
da

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

120
instituição os dados
da ouvidoria, como
o
nome
do
responsável
pelo
setor e do telefone
de contato de modo
a facilitar o acesso
aos serviços de
ouvidoria
da
instituição.
Nº do ReAção do
Setor Responsálatório
PAINT/2015 vel pela Implementação
02

18/2015
–
Avaliação sobre a Gestão
de Tecnologia
da Informação

Diretoria de Tecnologia da Informação e Coordenação de Tecnologia da Informação
nos Campi

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Constatação (019) Não houve.
Recomendação(001
)
Conforme determinação do Art.º 7 da
Lei 12.527/2011,
recomendamos que
seja inserido no
site da instituição
informações relacionadas ao resultado de inspeções,
auditorias, prestações e tomadas de
contas realizadas
pelos órgãos de
controle interno e
externo, incluindo

Análise sobre Eventuais
Justificativas
Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informações
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prestações de contas relativas a exercícios anteriores.
Bem como as Informações acerca
da Auditoria Interna da Instituição,
como o Regimento
Interno e Manuais.
Constatação (020) Não houve.
Recomendação(001
)
Em obediência às
determinações do
Art. 8º do Decreto
7.724/2012, recomendamos que seja
disponibilizado no
site da instituição
os formulários para
pedido de acesso à
informação ou ferramenta de redirecionamento
de
página na Internet,
quando estes estiverem disponíveis
em outros sítios
governamentais.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (021)
Recomendação

Permanece a recomendação
até que se verifique o

Não houve.
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(001)
No sentido de cumprir
às
determinações do
Art. 8º do Decreto
7.724/2012,
recomendamos que
seja
disponibilizado,
no
site da instituição,
garantia
de
autenticidade
e
integridade
das
informações
disponíveis
para
acesso bem como a
garantia
de
acessibilidade de
conteúdo
para
pessoas
com
deficiência.

saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (022) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que seja cumprido
o que determina o
Art. 11 do Decreto
6.932/2009,
de
modo
a
disponibilizar no

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

123
site da Instituição a
Carta de Serviços
ao Cidadão.

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
02

18/2015
–
Avaliação sobre a Gestão
de Tecnologia
da Informação

Setor Responsável pela
Implementação
Diretoria de Tecnologia da Informação e Coordenação de Tecnologia da Informação
nos Campi

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Constatação (023) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que na fase de
planejamento
de
todas
as
contratações
em
TI, seja designado
uma equipe de
planejamento aos
moldes do que
determina os artigos 2º e 9º da IN
04/2010
e
os
artigos 2º e 9º da
IN 04/2014.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (024) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se proceda à
análise de projetos

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informações
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similares em outros
órgãos ou entidades
da administração
pública nas análises
de viabilidade nas
contratações em TI
realizadas
pela
Instituição,
conforme
determinação dos
Art. 11 da IN
04/2010 e o Art. 12
da IN 04/2014.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
02

18/2015
–
Avaliação sobre a Gestão
de Tecnologia
da Informação

Setor Responsável pela
Implementação
Diretoria de Tecnologia da Informação e Coordenação de Tecnologia da Informação
nos Campi

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Constatação (025) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se proceda à
elaboração
de
Termo de Responsabilidade para
entrega
dos
aparelhos móveis e
dos aparelhos de
estação telefônica
de modo a estabelecer
um
controle
formal

Análise sobre Eventuais
Justificativas
Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informações

125
sobre estes.
Constatação (026) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se proceda à
fixação
de
procedimentos
e
critérios
de
aceitação
dos
serviços por indicadores, bem como
a definição da
metodologia
de
avaliação
de
qualidade
dos
serviços recebidos
em
todas
às
contratações em TI
realizadas
pela
Instituição de modo
a
cumprir
à
determinação
do
Art. 25 da IN
04/2010.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (027) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que proceda à

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
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anexação nos autos
dos processos de
contratação
por
meio
de
inexigibilidade de
licitação, a comprovação de que o
objeto
da
prorrogação
contratual
era
ofertado, em todos
os seus termos,
unicamente
pela
empresa contratada,
em cumprimento à
orientação normativa Advocacia-Geral
da União nº 16, de
1º de abril de 2009
e
do Acórdão
127/2007 plenário,
do Tribunal de
Contas da União.

respectiva área auditada.
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Constatação (028) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos a
exigência
de
garantia
nos
contratos de grande
materialidade ou,
caso a Gestão
julgue
que
a
exigência
de
garantia oneraria a
proposta
ou
diminuiria
a
concorrência, que
seja expresso no
processo
a
motivação
das
razões pelas quais
não se exigiu as
garantias
nas
contratações
realizadas.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (029) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se promova
planejamento para
atestar a melhor
forma da área

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

128
gestora
de
TI
atender
às
demandas
dos
campi, considerar a
viabilidade
de
nomear
mais
servidores
para
assumirem
as
coordenações nos
campi
ou
robustecer
a
Diretoria de TI da
Reitoria, para que
esta possa suprir as
necessidades dos
campi de forma
coordenada.
É
oportuno
considerar que os
campi necessitam
mais dos trabalhos
operacionais,
os
quias poderiam ser
atendidos por um
técnico em TI.
Recomendamos
também, que se
promova estudos
junto às
áreas
responsáveis sobre
a viabilidade de
contratação
de

129
estagiários para os
setores de TI.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
02

18/2015
–
Avaliação sobre a Gestão
de Tecnologia
da Informação

Setor Responsável pela
Implementação
Diretoria de Tecnologia da Informação e Coordenação de Tecnologia da Informação
nos Campi

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Constatação (030) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que
se envide
esforços no sentido
de garantir acesso à
Internet
de
qualidade em toda à
instituição.
A
qualidade
das
atividades
desempenhada, tanto
na
área
administrativa
e
principalmente na
aérea de ensino
depende
da
qualidade do fornecimento
do
acesso à Rede
mundial
de
computadores.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (031)

Permanece a recomendação

Não houve.

Informações
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Recomendação
(001)
Recomendamos
que se promova
planejamento para
contratação
de
obras de reformar
da estrutura predial
do Campus Maceió
e Satuba, de modo
adequar a padrões
aceitáveis de estrutura lógica.

até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (032) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se promova a
melhoria de oferta
de cursos internos e
externos
para
aperfeiçoar
a
execução
dos
serviços de TI
ofertados pela área
gestora, incluindo
no PDTI o planejamento dos cursos a
serem realizados no
biênio.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.
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Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
03

Setor Responsável pela
Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

12/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação (001)
Gestão Admi- ministração e Pla- Recomendação
nistrativa
– nejamento – Co- (001)RecoTransportes – ordenação de menda-se a autoriCampus PalTransportes
zação formal do
meira dos ÍnReitor para o uso
dios
dos veículos oficiais aos sábados,
domingos e feriados.

“Quanto a esse tema
importa informar que
faremos comunicação a
Direção Geral para
providenciar junto a
Reitoria a autorização
para o uso dos veículos
oficiais aos domingos e
feriados”.

Pela justificativa por parte
do Gestor, corroborando
com a constatação apresentada, entende-se que o mesmo pretende adotar medidas
no sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas auditorias os procedimentos e medidas utilizadas. Desta forma, mantém-se a recomendação.

Constatação (002)
Recomendação
(001)
Recomendamos ao
Gestor que envide
esforços no sentido
da observância do
princípio da segregação de funções,
notadamente de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações –
o que vai permitir
uma
fiscalização

“Mesmo considerando a
carência de servidores
nessa
coordenadoria,
esta acata a recomendação do Órgão de Controle e se compromete a observar o princípio da segregação de funções em
observância a Portaria nº
63 de 1996 do TCU”.

Pela justificativa por parte
do Gestor, corroborando
com a constatação apresentada, entende-se que o mesmo pretende adotar medidas
no sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas auditorias os procedimentos e medidas utilizadas. Desta forma, mantém-se a recomendação.

Informação (001)
Dentre as questões
levantadas no check
list utilizado, tendo
por base a Portaria
1.438/GR
de
27/09/2011 e a
Instrução Normativa
nº
03/2008
do
Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, levantamos junto ao
coordenador
de
transportes as seguintes
informações:
001.1 – A área de
transportes é exercida pelo servidor
Adeilton Rodrigues
Gomes – Coordenador de Transportes.
001.2 – Não existem
veículos de terceiros
(fretamento
ou
locação) em uso na
instituição.
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cruzada das atividades desenvolvidas
pelo
Setor
de
Transportes.
Constatação (003)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a diferença apresentada
e a descontinuidade
na quilometragem
rodada. Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior efetividade o preenchimento das Guias de
Solicitação de Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas
de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo –
evitando assim, divergências entre as
informações fornecidas pela área de
transportes e os dados da análise de

“Já em relação ao dia 14
de janeiro de 2015,
esclarecemos que o
percurso realizado foi
para
buscar
um
palestrante em Maceió e
levá-lo após a palestra e
cujo motorista utilizou a
mesma
guia
de
solicitação de veículos o
que
resultou
numa
quilometragem
no
percurso de ida e volta
duas
vezes
à
quilometragem
apresentada de 652 km.
Informamos ainda que
em
relação
ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de
controle
de
desempenho
e
manutenção de veículo
da
tabela
01
esclarecemos
que
sempre o valor anotado
era
equivocadamente
copiado do mapa de

Justificativa
acatada
parcialmente face ao disposto
na portaria de transportes Nº
1871/GR, de 12 de agosto de
2013:
(…)
Art. 13. A solicitação do uso
de veículos da frota oficial do
IFAL deve ser acompanhada
de todas as informações
necessárias à programação
do deslocamento, incluindo
obrigatoriamente:
§ 1º Qualquer mudança no
itinerário
deverá
ser
justificada, por escrito, pelo
Solicitante
antes
do
deslocamento,
com
aprovação do Executor.
(…)
§ 4º Modificações no
itinerário, após iniciado o
deslocamento,
somente
poderão ocorrer em virtude
de eventualidade justificada,
devendo ser descritas no
Relatório de Viagem e
apresentadas
para

001.3 – Não houve
caso de acidentes
com a frota oficial
no período analisado.
001.4 – Os veículos
de serviços foram
utilizados apenas no
transporte
de
servidores a serviço
e de materiais, bem
como à execução de
atividades
específicas.001.5 – Não
é feito o transporte
de familiares do
servidor ou de pessoas estranhas ao
serviço público.
001.6 – Os veículos
oficiais não são utilizados em excursões ou passeios.
001.7 – Os veículos
não são guardados
em garagens residenciais.
001.8 – O transporte
para
estabelecimentos comerciais e
congêneres só é
feito quando é pre-
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consumo (analítico) controle
de
– apresentados pela abastecimento e não do
empresa Ticket Car. mapa de controle dos
relatórios de viagens do
referido mês. Sendo
assim, diante dessa
constatação,
já
corrigimos daqui por
diante
o
equívoco
cometido”.

homologação no retorno.
E, ainda, no artigo 18:
Art. 18. Quando da utilização
de veículos da frota oficial do
IFAL é vedado:
(...)
II.Deslocar-se com o veículo
por itinerários e para locais
não indicados na solicitação
aprovada, ainda que no
mesmo local de destino,
salvo
em
caso
de
eventualidade
justificada;
III.Utilizar o veículo para
fins e com objetivos diversos
da solicitação aprovada;
Não há justificativa no
Relatório de Viagem sobre a
mudança no percurso e
finalidade da viagem. A
solicitação do veículo oficial
teve como finalidade levar
malote com destino à Maceió
– Reitoria.
Sobre a divergência entre os
valores do Mapa de Controle
e Relatórios de Viagens
destaca-se que caso ocorresse
um eficiente controle das
viagens realizadas – os
valores totais dos Relatórios
de
Viagens
computados

ciso comprar materiais para o 001.9 –
Os veículos de serviços comuns têm
cor branca, placa
oficial de acordo
com definição dos
órgãos de trânsito e
possuem um retângulo de 690x330
mm, na cor amarelo
ouro ou similar
(pintura ou adesivo),
localizado
nas
portas
dianteiras,
posicionado abaixo
das janelas e nos
dois metros iniciais
de cada unidade
acoplada. O retângulo contém a sigla
do órgão ou entidade e seu logotipo,
quando for o caso;
as expressões “GOVERNO
FEDERAL” e “PODER
EXECUTIVO” uma
tarja preta contendo
a expressão “USO
EXCLUSIVO EM
SERVIÇO”.
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mensalmente
não
apresentariam divergências
significativas em relação aos
valores totais apresentados no
Mapa de Controle. Assim
sendo,
mantém-se
a
recomendação para este
ponto.
Constatação (003)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a diferença apresentada
e a descontinuidade
na quilometragem
rodada. Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior efetividade o preenchimento das Guias de
Solicitação de Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas
de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo –
evitando assim, di-

“Esclarecemos
que
houve um equívoco
realizado pelo motorista,
quando no dia 05 de
fevereiro de 2015 anotou
as quilometragens erradamente,
utilizando
informações constantes
no mapa de controle de
outro veículo, o que
resultou na diferença
constatada da quilometragem,
conforme
descrito na tabela 03 da
página 08 do relatório.
Informamos
ainda que em relação ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de
controle
de
desempenho e manutenção de veículo da
tabela 01 esclarecemos

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

001.10 – O IFAL
providenciou a renovação do licenciamento anual de
veículos
automotores em tempo
hábil, obedecendo
ao calendário estabelecido
pelo
Conselho Nacional
de Trânsito, bem
como a quitação do
Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres.
001.11 – O cadastro
de veículos está
atualizado.
001.12 – O Plano
Anual de Aquisição
de Veículos do IFAL
está sendo elaborado
com
base
na
avaliação do estado
da frota de veículos
a partir dos mapas
de
controle
do
desempenho
e
manutenção
dos
veículos e outras
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vergências entre as
informações fornecidas pela área de
transportes e os dados da análise de
consumo (analítico)
– apresentados pela
empresa Ticket Car.

que sempre o valor
anotado
era
equivocadamente
copiado do mapa de
controle
de
abastecimento e não do
mapa de controle dos
relatórios de viagens do
referido mês. Sendo
assim, diante dessa
constatação, já corrigimos daqui por diante o
equívoco cometido”.

informações
importantes.
001.13 – Os veículos oficiais não estão sendo utilizados
para o transporte de
pessoas a locais de
embarque e desembarque, na origem e
no destino, em viagens a serviço,
quando estas receberam a indenização
prevista no art. 8º do
Decreto 5.992/2006.
001.14 – A programação diária de
deslocamentos dos
veículos está respeitando as solicitações do dia anterior,
objetivando
racionalizar as saídas para itinerários
possíveis de serem
atendidos por um só
veículo,
visando
atender a diversos
serviços, economizando tempo, combustível, desgaste de
veículos e riscos.
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001.15 – Quando há
mudanças de itinerário e/ou desistências, as mesmas
estão sendo informadas e justificadas
por escrito antes dos
deslocamentos em
registro no próprio
formulário.
001.16 – No ato de
saída e no retorno,
os veículos estão
sendo
vistoriados
pelo motorista e por
servidor designado
pela
área
de
transporte, visando
averiguar as condições gerais do veículo: equipamentos
e acessórios obrigatórios, documentação, defeitos e avarias, condições de
higiene e limpeza,
comunicando qualquer irregularidade
no Relatório de
Viagem.
001.17 – As rotinas
de
desembaraço
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junto aos órgãos de
trânsito, de todas as
ocorrências envolvendo veículos oficiais de sua Unidade
e de obtenção do
correspondente Boletim de Ocorrência
junto à Delegacia de
Polícia do local nos
casos de acidente de
trânsito, bem como,
de
manutenção
preventiva
e
corretiva,
reparo,
trocas de pneus,
abastecimento,
lavagem
e
lubrificação
dos
veículos do IFAL
são exercidas sob a
responsabilidade da
Coordenação
de
Transportes.
001.18 – Os veículos oficiais são recolhidos em garagem ou estacionamento próprios –
mas de forma ineficiente, pois os mesmos não estão res-
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guardados
contra
perigos mecânicos e
ameaças climáticas.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
03

Setor Responsável pela
Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

12/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação (003)
Gestão Admi- ministração e Pla- Recomendação
nistrativa
– nejamento – Co- (001)
Transportes – ordenação de Recomenda-se que
Campus PalTransportes
seja justificada a dimeira dos Ínferença apresentada
dios
e a descontinuidade
na quilometragem
rodada. Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior efetividade o preenchimento das Guias de
Solicitação de Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas
de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo –
evitando assim, divergências entre as
informações forne-

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

“Diante
das
constatações,
informamos que houve
preenchimento errado e
em outras datas os
preenchimentos foram
realizados sem observar
a efetiva quilometragem
do hodômetro do veículo
e que teve consequência
o descontrole dos dados
anotados.
Diante desse fato, já foi
realizado reunião para
que todos os motoristas
tenham cuidado, mais
atenção
no
preenchimento e que
esta coordenação fará
um
controle
e
acompanhamento mais
rigoroso e efetivo no
preenchimento tanto da
solicitação como no
relatório de viagem.

Justificativa acatada parcialmente. Pela justificativa por
parte do Gestor, corroborando com a constatação apresentada, entende-se que o
mesmo pretende adotar medidas no sentido de sanar a
impropriedade. Assim sendo, esta AUDINT verificará
nas próximas auditorias os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

Informação (002)
Pelo comprovante
de abastecimento realizado
no
dia
04/02/2015,
observa-se que foi realizada uma compra
de Diesel S10 às
17:10:31, no total de
R$ 225,02, e não
aparece a placa do
veículo oficial correspondente ao cartão utilizado; e sim,
a descrição GEN9005.
Sugere-se,
quando da ocorrência destes casos, que
sejam anexadas as
devidas justificativas – contribuindo
assim para o princípio da transparência.

139
cidas pela área de
transportes e os dados da análise de
consumo (analítico)
– apresentados pela
empresa Ticket Car.

Informamos ainda que
em relação ao apontamento feito no que diz
respeito ao mapa de controle de desempenho e
manutenção de veículo
da tabela 01 esclarecemos que sempre o valor
anotado era equivocadamente copiado do mapa
de controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por diante o equívoco cometido”.

Constatação (004)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que o responsável
pela área de transportes justifique a
diferença apresentada no percurso
rodado.

“Quanto
a
essa Acata-se
a
constatação verificada apresentada.
no dia 08 de janeiro de
2015 vimos informar e
esclarecer
que
o
Professor
Roberto
Fernandes realizou um
treinamento na Universidade Federal de Alagoas
em Maceió, indo dia
08/01/2015 e voltando
dia 10/01/2015 na L-200

justificativa Informação (003)
Durante a verificação “In loco”
quanto às condições físicas da frota, observamos os
veículos Mitsubish
L200 – NMG 6089,
Mitsubish L200 –
NLZ 8961, Parati –
NMK 5750, Van –
HIG 8449, Corsa –

140
NLZ 8961”.

Constatação (005)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença apresentada. Recomendamos, ainda, que o
responsável pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das
Guias de Solicitação de Veículos,
Relatórios de Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo

“Quanto
a
essa
constatação um dos
condutores
não
preencheu o relatório
após realização da saída
do veículo e para atender
a recomendação deste
órgão, reiteramos a
solicitação
da
necessidade sempre do
preenchimento
dos
formulários.
Informamos ainda que
em
relação
ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de
controle
de
desempenho
e
manutenção de veículo
da
tabela
05
esclarecemos
que

MVJ 7591, Corsa –
MVJ 5441, Microônibus – MVK
1523, Amarok –
OHK 2332, Frontier – MVH 0666 e o
Ônibus NMO 0423
em bom estado de
limpeza e conservação.
Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

Informação (004)
Foram
disponibilizadas as
portarias solicitadas
através
da
S.A
(Solicitação
de
Auditoria)
nº
08/2015 – com 5
(cinco)
codutores
autorizados
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Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
03

Setor Responsável pela
Implementação

– evitando assim,
divergências entre
as informações fornecidas pela área
de transportes e os
dados da análise de
consumo (analítico) – apresentados
pela
empresa
Ticket Car.

sempre o valor anotado
era
equivocadamente
copiado do mapa de
controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por
diante
o
equívoco
cometido”.

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

“Esclarecemos
e
constatamos
após
realização de reunião
que uma saída não foi
anotada
quando
da
realização de viagem do
retorno de Maceió.
Também nesse mês,
constatamos
um
equívoco dessa auditoria
quando da subtração
entre os km 129.272 e
129.288. O valor correto
do total de km rodados é
16 e não 9.
Informamos ainda que

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.
Informa-se que foi verificada a divergência apresentada

12/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação (005)
Gestão Admi- ministração e Pla- Recomendação
nistrativa
– nejamento – Co- (001)
Transportes – ordenação de Recomenda-se que
Campus PalTransportes
seja justificada a
meira dos Índiferença apresendios
tada. Recomendamos, ainda, que o
responsável pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das
Guias de Solicitação de Veículos,

Informações
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Relatórios de Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo
– evitando assim,
divergências entre
as informações fornecidas pela área
de transportes e os
dados da análise de
consumo (analítico) – apresentados
pela
empresa
Ticket Car.

em relação ao apontamento feito no que diz
respeito ao mapa de controle de desempenho e
manutenção de veículo
da tabela 05 esclarecemos que sempre o valor
anotado era equivocadamente copiado do mapa
de controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por diante o equívoco cometido”.

e procedido os devidos ajustes na quilometragem rodada
– aumentando a diferença de
135 para 142 km.

Constatação (005)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença apresentada. Recomendamos, ainda, que o
responsável pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o

“Esclarecemos
e
constamos
após
realização de reunião
que uma saída não foi
anotada quando da realização de viagem de
retorno de Maceió via
cidade de Arapiraca.
Informamos ainda que
em relação ao apontamento feito no que diz
respeito ao mapa de controle de desempenho e

Justificativa acatada parcialmente. Pela justificativa por
parte do Gestor, corroborando com a constatação
apresentada, entende-se que
o mesmo pretende adotar
medidas no sentido de sanar
a impropriedade. Assim sendo, esta AUDINT verificará
nas próximas auditorias os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.
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Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
03

Setor Responsável pela
Implementação

preenchimento das
Guias de Solicitação de Veículos,
Relatórios de Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo
– evitando assim,
divergências entre
as informações fornecidas pela área
de transportes e os
dados da análise de
consumo (analítico) – apresentados
pela
empresa
Ticket Car.

manutenção de veículo
da tabela 05 esclarecemos que sempre o valor
anotado era equivocadamente copiado do mapa
de controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por diante o equívoco cometido”.

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

12/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação (006)
Gestão Admi- ministração e Pla- Recomendação
nistrativa
– nejamento – Co- (001)
Transportes – ordenação de Recomenda-se que
Campus PalTransportes
seja justificada a
meira dos Índiferença apresendios
tada e a descontinuidade na quilometragem rodada.
Recomendamos,

Análise sobre Eventuais
Justificativas

“Quanto a essa constata- Acata-se a justificativa.
ção verificada no mês de
janeiro de 2015 vimos
informar e esclarecer
que a descontinuidade na
quilometragem foi devido à falta de atenção no
preenchimento do formulário, pois o condutor
do veículo deveria ter

Informações
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ainda, que o responsável pela área
de transportes verifique e acompanhe
com maior efetividade o preenchimento das Guias de
Solicitação de Veículos, Relatórios
de Viagens e Mapas de Controle do
Desempenho e Manutenção do Veículo – evitando assim, divergências
entre as informações
fornecidas
pela área de transportes e os dados
da análise de consumo (analítico) –
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.

preenchido no campo referente ao hodômetro de
saída a quilometragem
de 136.555 km e não de
138.555 no relatório de
viagem
do
dia
20/01/2015. Conforme
documento comprobatório em anexo e tendo,
por conseguinte provocado erro no preenchimento de outros relatórios de viagens do referido mês, como por exemplo, no dia 19/01/2015,
observado no relatório
dessa auditoria cujo
preenchimento correto
seria com a data de saída do dia 20/01/02015 e
não 19/01/2015,cujo percurso foi de 35km também nesse dia. Em relação à terceira observação
feita no mês de janeiro
informamos que o deslocamento realizado ao
campus Maceió, com a
finalidade de conduzir
docentes para qualificação de Mestrado foi realizado em duas viagens
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ida e volta realizadas na
sexta e no sábado, perfazendo um total de 635
quilômetros rodados e
não de 652 km, conforme apontado o referido
relatório, cujo condutor
apenas anotou a quilometragem de saída no
dia 30/01/2015 e quilometragem de chegada do
dia 31/01/2015”.
Constatação (006)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença apresentada e a descontinuidade na quilometragem rodada.
Recomendamos,
ainda, que o responsável pela área
de transportes verifique e acompanhe
com maior efetividade o preenchimento das Guias de
Solicitação de Veículos, Relatórios

“Nesse
caso,
esclarecemos que o
referido veículo rodou
3.062 km e não 3.294
km conforme apontado
no relatório, pois o
hodômetro de chegada
no
dia
26/02/2015
marcava 143.269 km e o
hodômetro de saída no
dia 03/02/2015 marcava
140.567, cuja diferença,
portanto e de 3.062 km.
Houve um equívoco por
parte dessa auditoria em
relação ao total de
quilômetros rodados no
dia 04/02/2015, cujo
valor correto é de 383

Justificativa
acatada
parcialmente face ao disposto
na portaria de transportes Nº
1871/GR, de 12 de agosto de
2013:
(…)
Art. 13. A solicitação do uso
de veículos da frota oficial do
IFAL deve ser acompanhada
de todas as informações
necessárias à programação
do deslocamento, incluindo
obrigatoriamente:
§ 1º Qualquer mudança no
itinerário
deverá
ser
justificada, por escrito, pelo
Solicitante
antes
do
deslocamento,
com
aprovação do Executor.
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de Viagens e Mapas de Controle do
Desempenho e Manutenção do Veículo – evitando assim, divergências
entre as informações
fornecidas
pela área de transportes e os dados
da análise de consumo (analítico) –
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.

km e não de 617 km
conforme apontado na
tabela 11. Informamos
ainda que em relação ao
apontamento feito no dia
04/02/2015 informamos
que nesse dia e por
necessidade
foram
realizados
dois
deslocamentos para a
Reitoria do IFAL nesse
mesmo dia, perfazendo
um total de 617 km de
ida e volta nas duas
viagens”.

(…)
§ 4º Modificações no
itinerário, após iniciado o
deslocamento,
somente
poderão ocorrer em virtude
de eventualidade justificada,
devendo ser descritas no
Relatório de Viagem e
apresentadas
para
homologação no retorno.
E, ainda, no artigo 18:
Art. 18. Quando da utilização
de veículos da frota oficial do
IFAL é vedado:
(...)
II.Deslocar-se com o veículo
por itinerários e para locais
não indicados na solicitação
aprovada, ainda que no
mesmo local de destino,
salvo
em
caso
de
eventualidade
justificada;
III.Utilizar o veículo para
fins e com objetivos diversos
da solicitação aprovada;
Não há justificativa no
Relatório de Viagem sobre a
mudança no percurso. A
solicitação do veículo oficial
teve como destino Maceió –
Reitoria com a finalidade de
expediente na PRDI.
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Informa-se
que
foi
verificada a divergência
apresentada e procedido os
devidos
ajustes
na
quilometragem
rodada.
Entretanto, destaca-se que
houve dois equívocos por
parte da Gestão, pois o
veículo oficial rodou 3.060
km e não, 3.062 km,
conforme
apontado
na
manifestação. E, ainda,
quanto ao Relatório de
Viagem, o hodômetro de
chegada no dia 26/02/2015
marcava 143.629 e não,
143.269
conforme
mencionado.
Constatação (006)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença apresentada e a descontinuidade na quilometragem rodada.
Recomendamos,
ainda, que o responsável pela área
de transportes veri-

“Nesse
caso,
esclarecemos que o
referido veículo rodou
5.550 km e não 5.648
km conforme apontado
no relatório, pois o
hodômetro de chegada
no
dia
31/03/2015
marcava 149.179 km e o
hodômetro de saída no
dia 02/03/2015 marcava
143.633
km,
cuja
diferença, portanto e de

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
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fique e acompanhe
com maior efetividade o preenchimento das Guias de
Solicitação de Veículos, Relatórios
de Viagens e Mapas de Controle do
Desempenho e Manutenção do Veículo – evitando assim, divergências
entre as informações
fornecidas
pela área de transportes e os dados
da análise de consumo (analítico) –
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.

5.550 km. Houve um
equívoco por parte dessa
auditoria em relação ao
total de quilômetros
rodados
no
dia
31/03/2015, cujo valor
correto é de 451 km e
não de 549 km conforme
apontado na tabela 12.
Informamos ainda que
em
relação
ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de
controle
de
desempenho
e
manutenção de veiculo
da
tabela
09
esclarecemos
que
sempre o valor anotado
era
equivocadamente
copiado do mapa de
controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por
diante
o
equívoco
cometido. Em relação à
constatação de número
007 informamos que já

mantém-se a recomendação.
Informa-se que foi verificada a divergência apresentada
e procedido os devidos ajustes na quilometragem rodada
– reduzindo a diferença para
1.442 km.
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foi
esclarecido
nos
meses de janeiro e
fevereiro”.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
03

Setor Responsável pela
Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

12/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação (007) Não houve manifestaGestão Admi- ministração e Pla- Recomendação
ção.
nistrativa
– nejamento – Co- (001)
Transportes – ordenação de Recomendamos
Campus PalTransportes
que o responsável
meira dos Ínpela área de transdios
portes justifique a
quilometragem rodada. Como também, o deslocamento do veículo
com a finalidade de
mestrado em Maceió.
Constatação (008)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a diferença apresentada.
Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela

“Informamos que o
veículo micro-ônibus de
placa MVK 1523 ficou à
disposição do campus
Piranhas de 13 a 15/01
para uma viagem à
Recife. Mesmo tendo
sido anotado na guia de
solicitação de veículos

Justificativa acatada parcialmente. Pela justificativa por
parte do Gestor, corroborando com a constatação
apresentada, entende-se que
o mesmo pretende adotar
medidas no sentido de sanar
a impropriedade. Assim sendo, esta AUDINT verificará

Informações
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área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade o preenchimento das Guias
de Solicitação de
Veículos, Relatórios de Viagens e
Mapas de Controle
do Desempenho e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências
entre as informações
fornecidas
pela área de transportes e os dados
da análise de consumo (analítico) –
apresentados pela
empresa Ticket Car.

Palmeira/
Piranhas,
deve-se acrescentar + ou
– 500 para Recife
/Piranhas/Palmeira,
conforme a página 16.
Informamos ainda que
em
relação
ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de
controle
de
desempenho
e
manutenção de veículo
da
tabela
13
esclarecemos
que
sempre o valor anotado
era
equivocadamente
copiado do mapa de
controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por
diante
o
equívoco
cometido”.

nas próximas auditorias os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

Constatação (008)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a diferença apresenta-

“Esclarecemos que o
veículo
Micro-ônibus
ficou à disposição da
UAB para visita técnica
no dia 21/02 à Água
Branca e Santana do

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
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Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
03

12/2015 –

Setor Responsável pela
Implementação

da.
Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade o preenchimento das Guias
de Solicitação de
Veículos, Relatórios de Viagens e
Mapas de Controle
do Desempenho e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências
entre as informações
fornecidas
pela área de transportes e os dados
da análise de consumo (analítico) –
apresentados pela
empresa Ticket Car.

Ipanema, razão pela qual
deu
diferença
nas
quilometragens por não
ter anotado corretamente
o itinerário, descrito na
página 17.
Informamos ainda que
em
relação
ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de
controle
de
desempenho
e
manutenção de veículo
da
tabela
13
esclarecemos
que
sempre o valor anotado
era
equivocadamente
copiado do mapa de
controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por
diante
o
equívoco
cometido”.

pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Diretoria de Ad- Constatação (008)

“Informamos ainda que Justificativa acatada parcial-

Informações
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Gestão Admi- ministração e Pla- Recomendação
nistrativa
– nejamento – Co- (001)
Transportes – ordenação de Recomenda-se que
Campus PalTransportes
seja justificada a dimeira dos Ínferença apresentadios
da.
Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior efetividade o preenchimento das Guias de
Solicitação de Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas
de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo –
evitando assim, divergências entre as
informações fornecidas pela área de
transportes e os dados da análise de
consumo (analítico)
– apresentados pela
empresa Ticket Car.
Constatação (009)
Recomendação
(001)

em relação ao apontamento feito no que diz
respeito ao mapa de controle de desempenho e
manutenção de veículo
da tabela 13 esclarecemos que sempre o valor
anotado era equivocadamente copiado do mapa
de controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por diante o equívoco cometido”.

mente. Pela justificativa por
parte do Gestor, corroborando com a constatação apresentada, entende-se que o
mesmo pretende adotar medidas no sentido de sanar a
impropriedade. Assim sendo, esta AUDINT verificará
nas próximas auditorias os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

“Com relação ao período Justificativa
acatada
que compreende os dias parcialmente.
Pela
28 a 30/01, esclarecemos justificativa por parte do

153
Recomenda-se que
seja justificada a diferença apresentada.
Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade o preenchimento das Guias
de Solicitação de
Veículos, Relatórios de Viagens e
Mapas de Controle
do Desempenho e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências
entre as informações fornecidas
pela área de transportes e os dados
da análise de consumo (analítico) –
apresentados pela
empresa Ticket Car.

que não houve descontinuidade de km nem
de data, pois tanto os
anexos I como o II estão
preenchidos
corretamente
(página
18), e que a viagem
realizada no dia 31 de
janeiro foi realizada para
conduzir (ida e volta)
professores ao Campus
Maceió
para
qualificação
de
mestrado.
Informamos ainda que
em
relação
ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de
controle
de
desempenho
e
manutenção de veículo
da
tabela
17
esclarecemos
que
sempre o valor anotado
era
equivocadamente
copiado do mapa de
controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já

Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

154
corrigimos daqui por
diante
o
equívoco
cometido”.
Constatação (009)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a diferença apresentada.
Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade o preenchimento das Guias
de Solicitação de
Veículos, Relatórios de Viagens e
Mapas de Controle
do Desempenho e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências
entre as informações
fornecidas
pela área de transportes e os dados
da análise de consumo (analítico) –

“Reiteramos os mesmos
equívocos apresentados
no
correto
preenchimento
dos
formulários,
o
que
também já foi realizado
como recomendado.
Informamos ainda que
em
relação
ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de
controle
de
desempenho
e
manutenção de veículo
da
tabela
17
esclarecemos
que
sempre o valor anotado
era
equivocadamente
copiado do mapa de
controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por
diante
o
equívoco
cometido”.

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.
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apresentados pela
empresa Ticket Car.
Constatação (009)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a diferença apresentada.
Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade o preenchimento das Guias
de Solicitação de
Veículos, Relatórios de Viagens e
Mapas de Controle
do Desempenho e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências
entre as informações
fornecidas
pela área de transportes e os dados
da análise de consumo (analítico) –
apresentados pela
empresa Ticket Car.

“Vimos esclarecer que
não houve atenção no
preenchimento
dos
formulários e que as
informações
foram
corrigidas.
Informamos ainda que
em
relação
ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de
controle
de
desempenho
e
manutenção de veiculo
da
tabela
17
esclarecemos
que
sempre o valor anotado
era
equivocadamente
copiado do mapa de
controle
de
abastecimento e não do
mapa de controle dos
relatórios de viagens do
referido mês. Sendo
assim, diante dessa
constatação, já corrigimos daqui por diante o
equívoco cometido”.

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.
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Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
03

Setor Responsável pela
Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

12/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação (010)
Gestão Admi- ministração e Pla- Recomendação
nistrativa
– nejamento – Co- (001)
Transportes – ordenação de Recomenda-se que
Campus PalTransportes
seja justificada a
meira dos Índiferença
dios
apresentada.
Recomendamos,
ainda,
que
o
responsável pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das
Guias
de
Solicitação
de
Veículos,
Relatórios
de
Viagens e Mapas
de Controle do
Desempenho
e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências
entre
as
informações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

“Informamos que em relação aos apontamentos
feitos nas tabelas 22,23 e
24 e no que diz respeito
ao mapa de controle de
desempenho e manutenção de veículo da tabela
21 esclarecemos que
sempre o valor anotado
era equivocadamente copiado do mapa de controle de abastecimento e
não do mapa de controle
dos relatórios de viagens
do referido mês. Sendo
assim, diante dessa constatação, já corrigimos
daqui por diante o equívoco cometido”.

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

Informações
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fornecidas
pela
área de transportes
e os dados da
análise de consumo
(analítico)
–
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.
Constatação (010)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença
apresentada.
Recomendamos,
ainda,
que
o
responsável pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das
Guias
de
Solicitação
de
Veículos,
Relatórios
de
Viagens e Mapas
de Controle do
Desempenho
e
Manutenção
do

“Informamos que em relação aos apontamentos
feitos nas tabelas 22,23 e
24 e no que diz respeito
ao mapa de controle de
desempenho e manutenção de veículo da tabela
21 esclarecemos que
sempre o valor anotado
era equivocadamente copiado do mapa de controle de abastecimento e
não do mapa de controle
dos relatórios de viagens
do referido mês. Sendo
assim, diante dessa constatação, já corrigimos
daqui por diante o equívoco cometido”.

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.
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Veículo – evitando
assim, divergências
entre
as
informações
fornecidas
pela
área de transportes
e os dados da
análise de consumo
(analítico)
–
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.
Constatação (010)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença
apresentada.
Recomendamos,
ainda,
que
o
responsável pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das
Guias
de
Solicitação
de
Veículos,
Relatórios
de

“Informamos que em
relação
aos
apontamentos feitos nas
tabelas 22,23 e 24 e no
que diz respeito ao mapa
de controle de desempenho e manutenção de
veículo da tabela 21
esclarecemos que sempre o valor anotado era
equivocadamente
copiado do mapa de controle de abastecimento e
não do mapa de controle
dos relatórios de viagens
do referido mês. Sendo
assim, diante dessa
constatação,
já
corrigimos daqui por

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.
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Viagens e Mapas diante
o
de Controle do cometido”.
Desempenho
e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências
entre
as
informações
fornecidas
pela
área de transportes
e os dados da
análise de consumo
(analítico)
–
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.
Constatação (010)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença
apresentada.
Recomendamos,
ainda,
que
o
responsável pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das

equívoco

“Informamos que em relação aos apontamentos
feitos nas tabelas 22,23 e
24 e no que diz respeito
ao mapa de controle de
desempenho e manutenção de veículo da tabela
21, esclarecemos que
sempre o valor anotado
era equivocadamente copiado do mapa de controle de abastecimento e
não do mapa de controle
dos relatórios de viagens
do referido mês. Sendo

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.
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Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
03

Setor Responsável pela
Implementação

Guias
de
Solicitação
de
Veículos,
Relatórios
de
Viagens e Mapas
de Controle do
Desempenho
e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências
entre
as
informações
fornecidas
pela
área de transportes
e os dados da
análise de consumo
(analítico)
–
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.

assim, diante dessa constatação, já corrigimos
daqui por diante o equívoco cometido”.

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

“Informamos que o
condutor deixou de
preencher formulário de
viagem e relatório de
viagem realizada para a
cidade
Maceió
via
Arapiraca.
Informamos que em re-

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impro-

12/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação (011)
Gestão Admi- ministração e Pla- Recomendação
nistrativa
– nejamento – Co- (001)
Transportes – ordenação de
Recomenda-se que
Campus PalTransportes
seja justificada a
meira dos Índiferença apresendios
tada. Recomendamos, ainda, que o

Informações

161
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das
Guias de Solicitação de Veículos,
Relatórios de Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo –
evitando assim, divergências entre as
informações fornecidas pela área de
transportes e os dados da análise de
consumo (analítico) – apresentados
pela
empresa
Ticket Car.

lação aos apontamentos
feitos nas tabelas 26,27 e
28 e no que diz respeito
ao mapa de controle de
desempenho e manutenção de veículo da tabela
25 esclarecemos que
sempre o valor anotado
era equivocadamente copiado do mapa de controle de abastecimento e
não do mapa de controle
dos relatórios de viagens
do referido mês. Sendo
assim, diante dessa constatação, já corrigimos
daqui por diante o equívoco cometido”.

priedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas
auditorias
os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

Constatação (011)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença apresentada. Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela

“Informamos que em
relação ao apontamento
na tabela 28, que o
motorista, quando da
viagem a Paulo Afonso,
não
especificou
o
itinerário que seria até o
campus Penedo, razão
pela qual deu a diferença

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido
de
sanar
a
impropriedade.
Assim
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área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das
Guias de Solicitação de Veículos,
Relatórios de Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo –
evitando assim, divergências entre as
informações fornecidas pela área de
transportes e os dados da análise de
consumo (analítico) – apresentados
pela
empresa
Ticket Car.

apontada.
Quanto aos apontamentos feitos nas tabelas
26,27 e 28 e no que diz
respeito ao mapa de controle de desempenho e
manutenção de veículo
da tabela 25 esclarecemos que sempre o valor
anotado era equivocadamente copiado do mapa
de controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios
de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por diante o equívoco cometido”.

sendo,
esta
AUDINT
verificará nas próximas
auditorias os procedimentos
e medidas utilizadas. Desta
forma,
mantém-se
a
recomendação.

Constatação (012)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença apresentada. Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes

“Nesse
caso,
esclarecemos que o
referido veículo rodou
5.122 km e não 5.112
km conforme apontado
no relatório, pois o
hodômetro de chegada
no
dia
31/01/2015
marcava 277.660 km e o
hodômetro de saída no

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido
de
sanar
a
impropriedade.
Assim
sendo,
esta
AUDINT

163
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das
Guias de Solicitação de Veículos,
Relatórios de Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo –
evitando assim, divergências entre as
informações fornecidas pela área de
transportes e os dados da análise de
consumo (analítico) – apresentados
pela
empresa
Ticket Car.

dia 31/01/2015 marcava
277.409
km,
cuja
diferença, portanto e de
10 km. Houve um
equívoco por parte dessa
auditoria em relação ao
total de quilômetros
rodados
no
dia
31/03/2015, cujo valor
correto é de 5.122 km e
não de 5.112 km
conforme apontado na
tabela 38. Já em relação
aos dias 09 a 10/01/2015
e 15 a 16/01/2015,
informamos
que
o
condutor,
por
esquecimento, não fez as
respectivas anotações.
Informamos ainda que
em relação ao apontamento feito no que diz
respeito ao mapa de controle de desempenho e
manutenção de veículo
da tabela 37 esclarecemos que sempre o valor
anotado era equivocadamente copiado do mapa
de controle de abastecimento e não do mapa de
controle dos relatórios

verificará nas próximas
auditorias os procedimentos
e medidas utilizadas. Desta
forma,
mantém-se
a
recomendação.
Informa-se que foi verificada a divergência apresentada
e procedido os devidos ajustes na quilometragem rodada
– aumentando a diferença de
1.342 para 1.352 km.
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de viagens do referido
mês. Sendo assim, diante
dessa constatação, já
corrigimos daqui por diante o equívoco cometido”.
Constatação (012)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença apresentada. Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das
Guias de Solicitação de Veículos,
Relatórios de Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo –
evitando assim, divergências entre as
informações fornecidas pela área de

Nesse caso, esclarecemos que o referido veículo rodou 2.180 km
conforme indica a tabela
39 e que em relação ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de controle de desempenho e manutenção de veículo da tabela 37 esclarecemos que sempre o
valor anotado era equivocadamente copiado do
mapa de controle de
abastecimento e não do
mapa de controle dos relatórios de viagens do
referido mês. Sendo assim, diante dessa constatação, já corrigimos daqui por diante o equívoco cometido”.

Justificativa acatada parcialmente. Pela justificativa por
parte do Gestor, corroborando com a constatação apresentada, entende-se que o
mesmo pretende adotar medidas no sentido de sanar a
impropriedade. Assim sendo, esta AUDINT verificará
nas próximas auditorias os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.
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transportes e os dados da análise de
consumo (analítico) – apresentados
pela
empresa
Ticket Car.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
03

Setor Responsável pela
Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

12/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação (012)
Gestão Admi- ministração e Pla- Recomendação
nistrativa
– nejamento – Co- (001)
Transportes – ordenação de
Recomenda-se que
Campus PalTransportes
seja justificada a
meira dos Índiferença apresendios
tada. Recomendamos, ainda, que o
responsável
pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das
Guias de Solicitação de Veículos,
Relatórios de Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo –
evitando assim, di-

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

“Nesse caso, esclarecemos que o referido veículo rodou 3.342 km
conforme indica a tabela
40 e que em relação ao
apontamento feito no
que diz respeito ao mapa
de controle de desempenho e manutenção de
veiculo da tabela 37 do
relatório, esclarecemos
que sempre o valor anotado era equivocadamente copiado do mapa de
controle de abastecimento e não do mapa de controle dos relatórios de viagens do referido mês.
Sendo assim, diante dessa constatação, já corrigimos daqui por diante o
equívoco cometido”.

Justificativa acatada parcialmente. Pela justificativa por
parte do Gestor, corroborando com a constatação apresentada, entende-se que o
mesmo pretende adotar medidas no sentido de sanar a
impropriedade. Assim sendo, esta AUDINT verificará
nas próximas auditorias os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

Informações
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vergências entre as
informações fornecidas pela área de
transportes e os dados da análise de
consumo (analítico) – apresentados
pela
empresa
Ticket Car.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
04

Setor Responsável pela
Implementação

14/2015 – Diretoria de EnsiGestão das
no
Atividades Finalísticas do
IFAL – Campus Palmeira
dos Índios

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Como forma de ser
um instrumento de
política de permanência estudantil,
recomendamos que
seja instalado refeitório e/ou restaurante com a disponibilização de refeições como almoço
e jantar a preços
acessíveis, favorecendo o desenvolvimento de programas de educação
nutricional e sanitá-

Sobre a ausência de
refeitório ou restaurante
universitário no Campus
Palmeira dos Índios,
temos a esclarecer:
Tendo em vista o que
dispõe o PDI – Plano de
Desenvolvimento
Institucional do IFAL
(2014-2018, p. 289), a
construção do Setor de
Alimentação e Nutrição
Escolar, contemplando
cozinha
e
novo
refeitório, está prevista
para o ano de 2016.
Até sua concretização o
auxílio será fornecido
em pecúnia, através do

Justificativa
parcialmente
acatada. Entretanto, mantémse as recomendações uma vez
que as mesmas serão objeto
de acompanhamento em
futuros
trabalhos
desta
Auditoria.

Informação (001)
Quanto à Estrutura,
os trabalhos foram
realizados com o
objetivo de verificar
se houve a implementação das recomendações indicadas por esta Auditoria Interna às quais
consta no Relatório
Nº 21/2013 – Audint, de 02 de dezembro de 2013.
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ria.

Programa de Auxílio
Permanência,
regulamentado
pela
Resolução Nº 54/CS, de
23 de Dezembro de
2013,
conforme
transcrição abaixo:
Art. 22. O Auxílio
Permanência, vinculado
as Unidades de Serviço
Social, visa assegurar
aos estudantes recursos
financeiros para custear
despesas com transporte,
alimentação, moradia,
creche,
atendimento
educacional
especializado ou outras
necessidades
socioeconômicas
que
possibilitem condições
de
permanência
no
IFAL.
Art. 32. A concessão do
recurso financeiro para o
custeio das despesas
com
alimentação
observará os seguintes
critérios:
I - comprovar situação
socioeconômica através
de
apresentação
da

168
documentação exigida;
II - apresentar agravo
nutricional, comprovado
por laudo profissional do
nutricionista do Câmpus,
quando
houver
o
referido profissional;
III - não ter acesso ao
refeitório no Câmpus,
seja por inexistência ou
falta de funcionamento.
Diante disto, esperamos
ter esclarecido a situação
em pauta, ao tempo em
que afirmamos o nosso
propósito de cumprir a
recomendação
estabelecida
pelo
Relatório dentro do
prazo previsto no PDI.
Constatação (002)
Recomendação
(001)
Recomenda-se melhorias nas instalações e acomodações de modo a viabilizar um ambiente
adequado à especificidade do curso,
oferecendo mais se-

A administração do
campus Palmeira dos
Índios está viabilizando
as
adequações
necessárias quanto à
climatização
e
iluminação
dos
ambientes citados. Para
isso,
estão
sendo
levantadas as medidas da
área
central
do

Justificativa
parcialmente
acatada. Entretanto, mantémse as recomendações uma vez
que as mesmas serão objeto
de acompanhamento em
futuros trabalhos desta Auditoria.

Informação (002)
Extintores de incêndio vencidos no ambiente de Laboratório foram substituídos, conforme as
normas de segurança.

169
gurança e conforto laboratório para que
aos alunos.
possamos providenciar a
aplicação de PVC e
viabilizar
assim
a
instalação de novos
aparelhos
condicionadores e iluminação mais eficiente,
pois o pé direito dessa
área é extremamente
alto,
dificultando
a
luminosidade da área.
Com relação à área
citada com infiltração,
esclarecemos que os
problemas já foram
sanados com a reposição
de telhas e desobstrução
das
calhas
de
escoamento das águas da
chuva.
Constatação (003)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja realizado o
descarte
dos
extintores
de
incêndio sem utilização.

Os extintores já foram
retirados do local citado
e armazenados em local
adequado, sendo que
aqueles que forem considerados inservíveis serão
incluídos no novo processo de baixa de bens a
ser aberto em breve.

Justificativa
parcialmente
acatada. Entretanto, mantémse as recomendações uma vez
que as mesmas serão objeto
de acompanhamento em futuros trabalhos desta Auditoria.

Informação (003)
Todos os laboratórios verificados encontram-se limpos e
equipados, com informações de segurança e horário de
aulas afixados em
locais visíveis.
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Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
04

Setor Responsável pela
Implementação

14/2015 – Diretoria de EnsiGestão das
no
Atividades Finalísticas do
IFAL – Campus Palmeira
dos Índios

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

Constatação (004)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja
realizado
planejamento
prévio da estrutura
física, do número
de alunos a serem
atendidos no sentido de evitar que
os equipamentos e
materiais se tornem
obsoletos, perca a
garantia e, ainda,
evitar
o
desperdício de recurso
público.

Os materiais que estavam armazenados nos
caixotes de madeira já
foram retirados e estão
sendo montados para utilização nas aulas práticas. Os caixotes citados
estão sendo reaproveitados para armazenamento
de materiais e peças sobressalentes que possam
ser reutilizadas no próprio laboratório, conforme nos informou o professor da área Wilson
Mendes.

Justificativa
parcialmente
acatada. Entretanto, mantémse as recomendações uma vez
que as mesmas serão objeto
de acompanhamento em
futuros trabalhos desta Auditoria.

Informação (004)
Nas inspeções realizadas foram encontrados caixotes
de madeira contendo
material que deveriam ser utilizados
nos laboratórios, no
entanto, de acordo
com o servidor responsável pelos laboratórios, não há espaço físico para sua
instalação e utilização.

Constatação (005)
Recomendação
(001)
Recomenda-se
a
atualização dos dados/informações no

Estamos providenciando
a
atualização
dos
dados/informações referentes ao número de
docentes/jornada
de
trabalho
conforme

Justificativa
parcialmente
acatada. Entretanto, mantémse as recomendações uma vez
que as mesmas serão objeto
de acompanhamento em
futuros trabalhos desta Audi-

Informação (005)
Conforme informação do setor Pedagógico, o componente
curricular
Educação
Física
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sentido de evitar di- recomendação.
vergências,
uma
vez que tais eventos
podem prejudicar
futuros
planejamentos.

toria.

será ofertado em
2015, pois o professor faleceu e o
seu substituto chegou mas não deu
tempo de cumprir a
carga horária de
2014.

Constatação (006)
Recomendação
(001)
Recomenda-se
à
gestão a continuidade de medidas no
sentido de proporcionar a todos os
concluintes a oportunidade de estagiar
na sua área de atuação ou realizar
Prática Profissional, para que concluam com sucesso
o curso.

Justificativa
parcialmente
acatada. Entretanto, mantémse as recomendações uma vez
que as mesmas serão objeto
de acompanhamento em
futuros trabalhos desta Auditoria.

Informação (006)
Tendo em vista o
acompanhamento do
desempenho acadêmico
educacional
dos discentes, foram
coletados alguns dados com o Departamento Acadêmico e
Coordenação de Registros Acadêmicos
do Campus Palmeira
dos Índios, referentes aos cursos ministrados. Ressalta-se
que utilizamos as informações disponibilizadas até o dia
da verificação in
loco. Período em
que, conforme calendário escolar do
Campus, não havia

Referente ao número de
alunos
que
não
conseguiram estágio, a
Coordenação
de
Extensão, como forma
de dar continuidade às
medidas com o objetivo
de fazer com que todos
os concluintes tenham a
oportunidade de estagiar
na sua área de atuação
ou
realizar
Prática
Profissional,
está
desenvolvendo
ações
junto
com
as
Coordenações
dos
Cursos
para
proporcionar
aos
discentes uma conclusão
com sucesso.
Ações: Reuniões para
discutir propostas que
propiciem a efetivação
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da referida Prática Profissional em cada área.

º do RelaAção do
tório
PAINT/2015
04

Setor Responsável pela
Implementação

14/2015 – Diretoria de EnsiGestão das
no
Atividades Finalísticas do
IFAL – Campus Palmeira
dos Índios

encerramento
do
ano/período letivo
2014.

Informações

Informação (007)
Índice não quantificado, devido ao não encerramento do ano letivo 2014 no período de realização
dos trabalhos de auditoria (aquisição de dados/informações e verificação in loco).
De acordo com o Setor Pedagógico, “ainda não existe programa específico para diminuir a taxa de
reprovação dos alunos”. No entanto, “existe uma proposta de em maio acontecer aulas de nivelamento e revisão dos assuntos do Ensino fundamental” e, ainda, “uma proposta para iniciar 2015
um suporte pedagógico – estagiários licenciados dando um suporte dos conteúdos básicos de Português, Matemática etc”.
Informação (008)
De acordo com a coordenação de extensão, são firmados convênios com as empresas locais
(Prefeitura de Palmeira dos Índios, Indústrias Reunidas Bonasorte, MDS Alumínios LTDA, Vale
Dourado Laticínios, entre outras)
Informação (009)
Com relação aos alunos que não conseguiram estágios para a conclusão do curso, é ofertada a
Prática Profissional na qual são consideradas as horas das atividades de monitoria, pesquisa e
projetos de extensão. A supervisão dos mesmos são feitas pelos professores, os quais assinam os
relatórios.
Informação (010)
Conforme dados/informações encaminhados através do Memo nº 20/2015 verificou-se que, no
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período 2013 e 2014, 351 alunos colaram grau.
ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA AUXÍLIO PERMANÊNCIA E PIPAD
Nos Cursos Integrado e Subsequente, alguns alunos recebem auxílios permanência nos valores de
R$ 50,00 (120 alunos), R$ 150,00 (151 alunos), R$ 200,00 (134 alunos), R$ 250,00 (86 alunos),
R$ 350,00 (18 alunos). Há ainda, alunos que recebem do Programa de Incentivo às Práticas
Artísticas e Desportivas - PIPAD no valor de R$ 200,00 (07 alunos). Dessa forma observa-se que
há alunos que recebem do Auxílio Permanência e, também, do PIPAD.
Nos Cursos Superiores, alguns alunos recebem auxílio permanência nos valores de R$ 50,00 (13
alunos), R$ 150,00 (15 alunos), R$ 200,00 (20 alunos), R$ 250,00 (13 alunos) e R$ 350,00 (47
bolsas).
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
04

Setor Responsável pela
Implementação

14/2015 – Diretoria de EnsiGestão das
no
Atividades Finalísticas do
IFAL – Campus Palmeira
dos Índios

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Constatação (006)
Recomendação
(001)
Recomendamos a
gestão do Campus
Palmeira
dos
Índios
esclarecimento/just
ificativa sobre o
controle dos alunos
que não estão mais
matriculados, uma
vez que não ficou
claro se os mesmos
permanecem
recebendo algum
auxílio, após se
desvincularem do

Em resposta ao relatório
conclusivo da auditoria
realizada no IFAL –
campus Palmeira dos
Índios e datado de
21/05/2015, temos a esclarecer:
Quanto aos alunos dos
cursos
Integrado
e
Subsequente que recebem concomitantemente
auxílio permanência e
bolsa PIPAD, estamos
efetuando o pagamento
por entender que o aluno
não está acumulando
dois tipos de auxílios e
sim,
um
auxílio

Justificativa
parcialmente
acatada. Entretanto, mantémse as recomendações uma vez
que as mesmas serão objeto
de acompanhamento em futuros trabalhos desta Auditoria.

Informações

174
IFAL.

(permanência) e uma
bolsa(PIPAD), o que é
permitido pelo artigo 7º
da Resolução nº 54/CS
de 23 de dezembro de
2013,
conforme
transcrição abaixo:
Art. 7º. O estudante terá
direito apenas a 01
(uma)bolsa com vínculo
institucional,
sendo
vedado o acúmulo de
bolsas, mesmo que de
categorias
diferentes,
sendo
permitido
acumular bolsa com
auxílios. (grifo nosso)
Com relação ao PIPAD,
a
seção
XII
da
supracitada Resolução,
assim determina:
Art. 117. O aluno
participante
poderá
receber, mensalmente,
uma bolsa no valor de
R$ 200,00 (Duzentos
Reais).(grifo nosso)
No que se refere aos
alunos que não constam
na relação de alunos
matriculados ou que
constam em lista de
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desistentes, revelamos
nossa preocupação com
o fato e desde já
informamos à comissão
auditora que tomamos as
providências e estamos
excluindo da folha de
pagamento aqueles alunos que não fazem jus
aos
benefícios
da
assistência
estudantil
neste campus.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
05

Setor Responsável pela
Implementação

14/2015 – Diretoria de EnsiGestão das
no
Atividades Finalísticas do
IFAL – Campus Arapiraca

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
sejam garantidos
espaços adequados
para a acomodação
dos servidores e o
correto
funcionamento dos
setores. Garantindo
a
privacidade
adequada a alguns
profissionais, como
o Psicólogo, por
exemplo, que no

É
sabido
que
as
condições
oferecidas
pela
Prefeitura
Municipal não satisfaz
as necessidades atuais de
espaços para um bom
atendimento e prestação
de um serviço de qualidade melhor para a
comunidade discente e
seus pais, estávamos o
ano passado em três
prédios cedidos pela
Prefeitura que não honrou seus compromissos
de pagamentos dos

Recomendação não acatada.
Não houve solução para a
impropriedade
apontada.
Permanece a recomendação,
que deverá ser objeto de
futuras ações desta Auditoria
Interna.

Informação (001)
As aulas do Campus
Arapiraca
funcionam em espaço
cedido no prédio da
Escola Municipal de
Ensino Fundamental
Hugo José Camelo
de
Lima.
A
construção de prédio
próprio, que faz
parte do projeto de
expansão do IFAL,
está paralisada.
Durante a verificação in loco, foram
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caso de um problema com a rede
de informações no
momento de um
atendimento
a
algum aluno, pode
ser preciso interromper o atendimento.

aluguéis mensais, ocasionando atrasos de até
oito meses, o que
acarretou o pedido de
despejo por parte do
proprietário de um dos
imóveis. Sob esta constatação nos esforçamos
em alugar um outro
imóvel e iniciamos desde novembro do ano
passado, procedimentos
de procura de imóveis
nas
proximidades.
Tentamos também junto
ao Governo do Estado a
cessão de uma escola
estadual que pudesse
atender as nossas demandas, várias escolas
foram visitadas, várias
reuniões realizadas, mas
concretamente não se
resolveu nada.
O município também
não abriu mão de liberar
a escola em que
funcionamos hoje na sua
totalidade, o que nos
obriga a funcionar com o
funcionamento de uma
outra escola no mesmo

constatadas algumas
situações na estrutura física do prédio
onde funcionam as
aulas
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espaço. Não existem
mais salas disponíveis
nessa
escola
para
utilizarmos, no ano de
2014 aproximadamente
500 (quinhentas vagas)
deixaram
de
ser
ofertadas
nos
mais
diversos
níveis
e
modalidades de ensino
aqui
no
Campus
Arapiraca
justamente
pela falta de espaços e
estruturas
físicas
suficientes e adequadas
para isso. Portanto, na
atual situação, mesmo
com o aluguel desse
outro prédio, nenhuma
mudança
significativa
deverá
ocorrer.
Esperamos o término da
obra de construção que
pela segunda vez, teve o
contrato, com a empresa
de
construção,
interrompido por falta de
capacidade financeira da
mesma, para que seja
possível sinalizarmos a
possibilidade de melhoria nos espaços.
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Constatação (002)
Recomendação
(001)
Como forma de ser
um instrumento de
política
de
permanência
estudantil,
recomenda-se que
seja
instalado
refeitório
ou
restaurante com a
disponibilização de
refeições
como
almoço e jantar a
preços acessíveis,
favorecendo
o
desenvolvimento
de programas de
educação
nutricional
e
sanitária.

IMPOSSÍVEL de ser
atendida
nas
atuais
instalações. A única
cantina que existe é a da
Escola Municipal José
Hugo Camelo de Lima
onde o IFAL, aqui em
Arapiraca,
está
instalado, e é de inteira
responsabilidade
da
direção daquela escola,
nossos alunos apenas a
utilizam por falta de
outra opção.

Recomendação não acatada.
Não houve solução para a impropriedade apontada. Permanece a recomendação, que deverá ser objeto de futuras
ações desta Auditoria Interna.

Informação (002)
Todas as salas são
identificadas e possuem os horários
das aulas afixados
nas paredes.

Constatação (003)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
as aulas sejam concentradas em um
mesmo
espaço,
para evitar que o
deslocamento leve
os alunos a per-

IMPOSSÍVEL de ser
atendida já que não
existe campus, estamos,
por
empréstimo,
instalados e funcionando
junto com uma Escola
do
Município
de
Arapiraca, não existe
nenhuma possibilidade
de relocação de todos os

Recomendação não acatada.
Não houve solução para a impropriedade apontada. Permanece a recomendação, que deverá ser objeto de futuras
ações desta Auditoria Interna.

Informação (003)
Durante verificação
in loco realizou-se
entrevista com o
Chefe de Departamento do Campus
Arapiraca, o qual
apontou as seguintes
informações:
Existe um programa
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derem algum tempo
de estudo, a se dispersarem ou até
mesmo a sofrerem
algum tipo de acidente, já que precisam transitar pelas
ruas da cidade.

espaços
necessários
(setores e laboratórios)
para dentro dessa escola,
simplesmente
porque
não cabe, e a direção
local não disponibilizará
sob hipótese nenhuma,
como
já
nos
foi
repassado
pela
Secretária de Educação
do Município, nenhum
outro espaço dentro
dessa escola.

de apoio aos alunos
recém-chegados ao
Campus realizado
através
de
monitorias das disciplinas
técnicas
(Eletrotécnica e Informática) e está em
curso um processo
de seleção para
Monitoria
em
Matemática,
pois
em 2015 serão oferecidas monitorias
nas
disciplinas
básicas (Matemática
e Português) para os
alunos das 1ª séries.
Entretanto, existem
limitações devido ao
espaço físico. Aos
alunos recém-chegados, existem ainda o Suporte da
Aprendizagem em
Matemática e Português e Seminários
das Profissões para
apresentar os cursos
de Eletrotécnica e
Informática
(profissionais
da
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área e alunos egressos participam);
O setor de Pedagogia faz o acompanhamento dos alunos repetentes de
forma a diminuir a
taxa de reprovação;
Quanto ao controle
da frequência dos
docentes, este é feito
através de folha de
ponto diário por
turno. Os professores, quando precisam se ausentar, de
forma programada
(participação
de
cursos e eventos ou
viagens a serviço do
IFAL, por exemplo),
são substituídos por
outros que estejam
na
escola,
que
cedem alguma aula
em outro momento,
para
que
seja
reposta a aula do
professor que se
ausentou. Em caso
de
faltas
não
programadas
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(infortúnios), a Pedagogia
procede
orientações na turma, e o professor
agenda com os alunos a reposição em
outro
momento
(contra turno ou sábados, os alunos
assinam termo de
compromisso
que
estão cientes da reposição e comparecerão).
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
05

Setor Responsável pela
Implementação

14/2015 – Diretoria de EnsiGestão das
no
Atividades Finalísticas do
IFAL – Campus Arapiraca

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

Constatação (004)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja providenciada
a instalação de extintores de incêndio
em todos os espaços utilizados para
trabalho e estudo
pelos servidores e
alunos do IFAL, de
modo a garantir a
segurança dos mes-

Mesmo não sendo de
nossa responsabilidade a
administração daquele
prédio, já que apenas
utilizamos salas e ali
existe
uma
administração
própria
daquela
Escola
Municipal, estaremos em
breve
instalando
extintores de incêndio no
corredor onde ficam
localizadas as nossas
salas, não o fizemos

Recomendação não acatada.
Não houve solução para a
impropriedade
apontada.
Permanece a recomendação,
que deverá ser objeto de
futuras ações desta Auditoria
Interna.

Informação (004)
Foi possível verificar que em 2015 o
número de vagas
ofertadas
dobrou,
pois também foram
disponibilizadas
turmas no período
matutino.
Da relação de alunos
matriculados
por turma, temos o
seguinte quantitativo.
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mos.

antes pois, a escola do
município
funciona
também
no
turno
noturno, e como não
temos servidores à noite,
tudo aquilo que fica nos
corredores são alvo de
depredações por parte
daquele alunado do
turno noturno.

Constatação (005)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
sejam feitas as
adaptações de forma a garantir o
acesso de portadores de necessidades
especiais,
pois as carências
identificadas acarretam prejuízo à
igualdade de oportunidades para as
pessoas com deficiência, em face às
barreiras de acesso.

A escola é do Município
e portanto, cabe a ele
através
da
direção
daquela unidade escolar
administrar os espaços e
adequá-los
a
essas
necessidades. Não temos
autonomia para realizar
obras de adaptações ou
adequações na escola do
município. Além de que,
a Procuradoria Federal
não permite que sejam
realizadas obras em
espaço/imóvel que não
seja de propriedade da
União.
Portanto, sugerimos que
nas próximas instalações
de campus do Instituto
Federal de Alagoas,

Recomendação não acatada.
Não houve solução para a
impropriedade
apontada.
Permanece a recomendação,
que deverá ser objeto de
futuras ações desta Auditoria
Interna.
Quanto à sugestão, esta
Auditoria também entende
ser válida a criação de
Comissões para a análise
prévia da estrutura dos prédios
onde
ocorrerá
a
implantação de novos campi
para garantir que haja uma
estrutura mais adequada à
oferta do Ensino de qualidade
que
o
IFAL
propõe.
Entretanto, não nos cabe
fazer parte da mesma, já que
este é um ato de gestão o qual

Informação (005)
Foi encaminhado a
esta Auditoria Relatório com o levantamento de dados de evasão e desistência em 2014,
em que se observou.

183
sejam criadas comissões,
inclusive com membros
da auditoria interna, para
a realização de visitas às
futuras
instalações
cedidas pelas prefeituras
locais,
pois
podem
ocorrer
que
essas
instalações não venham
a atender nossas necessidades e ocorra esse tipo
de fato, onde o MEC
autoriza a instalação de
campus em local não
apropriado, que não
possuem estrutura física
mínima para instalação e
funcionamento de um
campus com todas as
exigências e necessidades necessárias para
atendimento
das
expectativas de uma
educação profissional e
tecnológica
de
qualidade.
Constatação (006) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
sejam implementa-

somos impedidos de praticar.
Nossa
participação
no
processo
se
dá
no
acompanhamento e análise,
de forma amostral, da gestão
dos administradores, pelos
processos
e
resultados
gerenciais, operacionais ou
normativos,
fazendo
recomendações para a melhoria
das operações, em termos de
economicidade, eficiência e
desempenho
geral
da
instituição.

Permanece a recomendação
até que se verifique o saneamento da constatação apontada, em uma próxima ação a
ser desenvolvida na respecti-
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das medidas de forma a minimizar a
evasão dos alunos
do Campus Arapiraca.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
06

Setor Responsável pela
Implementação

02/2015 –
DIEX – Diretoria
Monitoramen- de Infraestrutura e
to às obras de
Expansão
Expansão de
Reestruturação

Nº da Constatação /
Recomendações
Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomendamos aos
Gestores apresentarem a esta AUDINT as devidas
justificativas quanto às não-conformidades na execução e paralisação
da obra – contribuindo assim, para
a apuração das responsabilidades dela
decorrente que porventura
possam
existir.

va área.

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

“1. Desde setembro de
2014, esta Diretoria vem
envidando esforços para
acompanhar de perto a
Construção do Campus
Santana do Ipanema e
dar suporte ao fiscal do
contrato. Todas as ações
frente aos problemas
apresentados no contrato
são relatadas no Parecer
nº
24/2015
–
DIEX/PRDI/IFAL
(Anexo 1)”
“2. O relatório de
auditoria foi elaborado
considerando apenas o
Cronograma
FísicoFinanceiro,
as
medições
Constatação (002)
e a visita in loco dos auRecomendação
ditores. Em face do
(001)
Recomendamos a histórico do contrato,
seria imprescindível a

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

As informações solicitadas
pelas Auditorias devem ser
fornecidas tempestivamente.
Ainda assim, entendemos que
o não fornecimento do
processo
nº
(23041.007696/2012-66) não
causou
prejuízo
ao
desenvolvimento da ação.
Além dos pontos destacados
–, e facilmente visualizados
In loco e nas fotografias
dispostas no Relatório de
Auditoria
nº
06/2015
(rachaduras em alvenaria,
ferragens
expostas
à
intempéries,
piso/solo
cedendo, fissura em viga,
fissura em lage) – foram
utilizados, ainda, documentos
fornecidos pela própria DIEX
que corroboram com as
constatações
apresentadas,

Informação (001)
O armazenamento
de materiais da obra
demonstra estar sendo realizado de forma deficiente – sendo expostos a intempéries. Foi constatada, também, deficiência na guarda
dos mesmos – pois
encontra-se apenas
um vigia da Contratada.

Informação (002)
Empresa
Contratada:
Planergy
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DIEX
atualizar
toda a documentação comprobatória
referente à execução parcial da obra,
uma vez que o ônus
de comprovar a regularidade integral
na aplicação dos recursos
públicos
compete ao gestor
por meio de documentação consistente, que demonstre cabalmente os
gastos efetuados.

análise do processo
matriz
(23041.007696/2012-66)
para
melhor
entendimento dos fatos
que
ensejaram
à
paralisação da obra.”
“3.
Em
documento
enviado pela Auditoria
Interna à PROAD/CFC
em data desconhecida,
(Anexo 2), foi solicitada
a disponibilização do
referido processo. A
Coordenação de Obras,
através do Memorando
Eletrônico Nº 06/2015
(Anexo 3), informou que
o Contrato 13/2013 se
encaminhava
para
rescisão contratual e
solicitou à Auditoria
Interna novo prazo para
disponibilização
do
processo. O memorando
não foi respondido.”
“4. O contrato foi
rescindido em 13 de
Maio de 2015, conforme
publicação do DOU
(Anexo
4).
Os
documentos
que

como: o Parecer nº 24/2015 –
IFAL/PRDI/DIEX; Parecer nº
34/2014
CPO/DIEX/PRDI/IFAL
e
Relatório de Vistoria de 15
de janeiro de 2015 realizado
por um engenheiro e um
técnico
em
edificações
(DIEX).
Pelas justificativas por parte
dos Gestores entende-se que
os
mesmos
pretendem
adotar medidas no sentido
de sanar as impropriedades.
Assim sendo, esta AUDINT
verificará nas próximas
auditorias os procedimentos
e medidas adotadas. Desta
forma,
mantém-se
a
recomendação.

Engenharia Ltda
Concorrência
nº
06/2012
Nº do contrato:
13/2013
Valor do Contrato:
R$ 8.160.651,46
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forneceram subsídios à
decisão do Reitor justificam
as
não
conformidades
na
execução da obra e sua
paralisação, assim como
respondem
às
recomendações feitas pela
Auditoria Interna no
Relatório Parcial nº
06/2015
–
Obras
(AUDINT).”
“5. Na Constatação
(001) – PARALISAÇÃO
DA OBRA, foi apontado
que “alguns serviços em
fase de finalização
apresentam
deterioração – podendo
comprometer
suas
estruturas”. Para que
sejam
tomadas
as
providências necessárias
para garantia da preservação do produto
acabado,
solicitamos
mais informações/detalhes sobre a constatação
dos auditores, indicando
quais
serviços
apresentam deterioração
e qual patologia foi
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identificada durante a
visita in loco.”
Informação (003)
Considerando-se os
valores atualizados
do contrato (Valor
inicial + Aditivo +
Apostilamento = R$
8.784.527,24) – verifica-se um percentual pago de 22,98%
(R$ 2.018.810,27)
do total.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
07

Setor Responsável pela
Implementação

14/2015 – Diretoria de EnsiGestão das
no
Atividades Finalísticas do
IFAL – Campus Coruripe

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomenda-se
a
admissão/alocação
de servidores docentes para as disciplinas Geografia,
Física, Artes, Filosofia e Sociologia
para que não ocorram prejuízos aos
alunos e à institui-

OsOs professores foram
solicitados antes de
iniciarem
as
aulas.
Sabemos
das
consequências do deficit
desses professores, e tal
problema foi gerenciado
da
melhor
forma
possível. Tivemos que
aguardar pelo concurso,
e através deste já estão
alocados os professores
de Educação Física,

Justificativa acatada parcialmente. Dessa forma, mantémse a recomendação, ao mesmo tempo, informa-se que a
mesma será objeto das próximas auditorias.

Informação (001)
O Campus Coruripe
faz parte da expansão e funciona em
espaço cedido pelo
Município. As aulas
iniciaram em outubro de 2014, dividindo as dependências do prédio com a
Escola de Ensino
Fundamental, motivo pelo qual limita-
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ção.

Artes, Sociologia e dois
de Mecânica. Estamos
aguardando os demais.

Constatação (002)
Recomendação
(001)
Recomenda-se
a
admissão/alocação
de servidores (Pedagogo, Psicólogo,
Assistente Social,
Médico e Odontólogo), uma vez que
tais
profissionais
são fundamentais

Tais profissionais são
imprescindíveis para o
acompanhamento
do
processo
ensinoaprendizagem
do
Campus
Coruripe,
sabemos que por isso
algumas áreas podem
apresentar deficiências,
bem como sobrecarregar
as poucas funções e
cargos já existentes no

va a oferta de cursos
e/ou novas turmas.
Atualmente,
todo
prédio está cedido
ao Campus Coruripe. A construção de
prédio próprio está
em fase inicial. No
período da verificação in loco, o Campus estava em processo de mudanças,
portanto, encontramos algumas salas
ainda sendo estruturadas como a Biblioteca, laboratórios
de soldagem a serem montados e alguns setores.
Justificativa
acatada
parcialmente. Dessa forma,
mantém-se a recomendação
e, ao mesmo tempo, informase que a mesma será objeto
das próximas auditorias.

Informação (002)
Todas as salas são
identificadas e possuem os horários
das aulas afixados
nas paredes.
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para o acompanhamento do processo
ensino-aprendizagem do Campus
Coruripe.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
07

Setor Responsável pela
Implementação

14/2015 – Diretoria de EnsiGestão das
no
Atividades Finalísticas do
IFAL – Campus Coruripe

Câmpus Coruripe, mas
infelizmente temos que
aguardar concurso e
nomeação para ocupação
destes cargos.

Informações
Informação (003)
Durante verificação in loco realizou-se entrevista com a Chefe de Departamento do Campus
Coruripe, a qual apontou as seguintes informações:
Existe o PROIFAL que é um curso com duração de 3 meses, são 6 turmas de 40 alunos, sendo 1
turma em Jequiá, 1 em Feliz Deserto e 4 no Campus Coruripe. reforço em Português, Matemática
e conhecimentos específicos (Preparatório). Há previsão para ofertar 8 turmas para 2015. Além do
programa há divulgação nas escolas e aula inaugural para preparação dos alunos recém-chegados
ao Campus.
Quanto ao controle da frequência dos docentes, este é feito através de folha de ponto diário por
turno. Os professores, quando precisam se ausentar, de forma programada (participação de cursos
e eventos ou viagens a serviço do IFAL, por exemplo), são substituídos por outros que estejam na
escola, que cedem alguma aula em outro momento, para que seja reposta a aula do professor que
se ausentou.
Atualmente há disciplinas sem professor, são elas Geografia e Física. Quanto as disciplinas Artes
está sendo ministradas pelo professor de soldagem, já Filosofia e Sociologia pelo professor de
História.
No Campus não há Pedagogo, Psicólogo, Assistente Social, Médico e Odontólogo.
Informação (004)
Tabela 1 – Titulação e Jornada de Trabalho
Qt.
Titulação
Jornada de Trabalho
Professor
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3

Graduação

2

Especializaç
ão

7

Mestrado

DE - 2
40 h - 1
DE - 2
40 h - 0
DE - 6
40 h - 1

Informação (005)
Verificou-se que em 2014.2 no Curso Técnico Subsequente em Soldagem havia 30 alunos
matriculados. Em 2015, até o período da verificação in loco, havia 21 alunos matriculados,
portanto, observa-se uma queda de 30 %. No Curso Técnico Integrado em Edificações, para 2015,
há 80 alunos matriculados em duas turmas, sendo uma no matutino (turma A) e 1 no vespertino
(turma B).
Da relação de alunos matriculados por turma em 2015, temos o seguinte quantitativo:
Turma
Nº de Alunos Matriculados
Subsequente em Soldagem – 2015.1

21 alunos

Integrado em Edificações – 2015.1/A

40 alunos

Integrado em Edificações – 2015.1/B

40 alunos

TOTAL

101 alunos

Informação (006)
Foi encaminhado a esta Auditoria Relatório com o levantamento de dados de evasão e desistência
em 2014.
Nº do Re-

Ação do

Setor Res-

Nº da Constata-

Manifestação da Ges-

Análise sobre Eventuais

Informações
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latório

PAINT/2015

ponsável pela
Implementação

14/2015 – Diretoria de EnsiGestão das
no
Atividades Finalísticas do
IFAL – Campus Coruripe

ção /
Recomendações

tão / Situações das Implementações

Justificativas

Constatação (003)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
sejam implementadas medidas de forma a minimizar a
evasão dos alunos
do Campus Coruripe.

A Direção do Campus
Coruripe buscou junto à
Prefeitura Municipal de
Coruripe transporte para
os
locais
mais
longínquos;
foram
oferecidas 21 vagas para
Auxílio Permanência, ou
seja, 70% do total da
turma do I Módulo de
Soldagem
foi
contemplada;
Alguns
dos
desistentes
afirmaram
ter
conseguido emprego em
outros estados, mas
necessitaria de uma pesquisa mais aprofundada
a esse respeito. Já
informamos desde o início à PROEN sobre as
desistências e pouca
demanda nos exames de
seleção;
Quanto
à
deficiência dos alunos
em relação às disciplinas, fica difícil de sanar
pois oferecer reforço
torna-se inviável já que
o Curso de Soldagem é

Justificativa
acatada
parcialmente. dessa forma,
mantém-se a recomendação
e, ao mesmo tempo, informase que a mesma será objeto
de verificação das próximas
auditorias.

Informação (007)
No Curso Subsequente, alguns alunos recebem auxílios
permanência
nos valores de R$
110,00 (12 alunos),
R$ 220,00 (5 alunos), R$ 350,00 (4
alunos).
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noturno e a maioria dos
alunos
trabalham
durante o dia.
Uma pequena correção
na tabela com a relação
de alunos matriculados
por turma em 2015.1.
No caso da turma de
Soldagem 2014.2 eles
fizeram a renovação de
matrícula em 2015.1.
Constatação (004)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
sejam implementadas medidas de forma a minimizar a
evasão dos alunos
do Campus Coruripe.

O
Departamento
Acadêmico, responsável
pelo repasse das informações dos alunos, visto
que não temos Assistente
Social e técnico em
contabilidade ou cargos
afins, repassava o nome
dos desistentes ao Chefe
de Departamento Administrativo
que
ia
retirando da folha de
pagamento, a medida
que o aluno desistia. Dos
alunos citados, apenas os
alunos Gleidson Gomes
da Silva e Álex de
Almeida
Nazário
continuaram na folha até
março (quando terminou

Justificativa
acatada
parcialmente. Dessa forma,
mantém-se a recomendação
e, ao mesmo tempo, informase que a mesma será objeto
de verificação das próximas
auditorias.
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o repasse do Auxílio
Permanência, já que o
Curso é semestral). Os
referidos
alunos
desistiram ao final do semestre, como consta em
anexo.
Infelizmente
apenas o aluno Álex
desistiu formalmente.

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
08

Setor Responsável pela
Implementação

02/2015 –
DIEX – Diretoria
Monitoramen- de Infraestrutura e
to às obras de
Expansão
Expansão de
Reestruturação

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Constatação (001) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos aos
Gestores apresentarem a esta AUDINT as informações que motivaram a paralisação
da obra – contribuindo
assim,
para a apuração das
responsabilidades
dela decorrente que
porventura possam
existir.

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

Permanece a recomendação
até que se verifique o saneamento da constatação apontada, em uma próxima ação a
ser desenvolvida na respectiva área.

Informação (001)
O armazenamento
de materiais da obra
demonstra está sendo realizado de forma deficiente – sendo expostos a intempéries.
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Constatação (002) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos a
DIEX
atualizar
toda a documentação comprobatória
referente à execução parcial da obra,
uma vez que o ônus
de comprovar a regularidade integral
na aplicação dos recursos
públicos
compete ao gestor
por meio de documentação consistente, que demonstre cabalmente os
gastos efetuados.

Permanece a recomendação
até que se verifique o saneamento da constatação apontada, em uma próxima ação a
ser desenvolvida na respectiva área.

Informação (002)
Empresa Contratada: Cambrá Engenharia Ltda
Concorrência
nº
15/2011
Nº do contrato:
08/2012
Valor do Contrato:
R$ 8.175.614,71

Informação (003)
Considerando-se os
valores atualizados
do contrato (Valor
inicial + Aditivos +
Apostilamento = R$
9.601.531,50)
–
verifica-se um percentual executado
de 48,92% (R$
4.697.418,41)
do
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total.

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
09

08/2015 – Reserva Técnica
– Fortalecimento da
Gestão – Consultas pela
Gestão ( Patrimônio e Almoxarifado) –
Campus Coruripe

Setor Responsável pela
Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Diretoria de Administração e Planejamento – Coordenação de Materiais

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Providenciar a implantação de um
sistema
informatizado de
controle, para que
as atividades sejam
providas de ferramentas úteis e
eficazes
ao
patrimônio
da
entidade,
mantendo sempre
em dia o cadastro
geral dos bens. Um
sistema que facilite
a tempestividade
dos
registros,
aumentando
a
confiança no banco
de dados. Controles manuais são
expostos a grandes
erros, além da

Realmente não existe um
sistema informatizado,
porém os controles são
feitos
através
de
planilhas no Libre Office
Writer, onde constam
todos os bens existentes
no Campus com o
respectivo nº de Patrimônio,
como
foi
demonstrado
aos
auditores.
O sistema informatizado
existe na reitoria e já foi
solicitada a inclusão do
Campus no mesmo, no
entanto ocorre que não
possuímos
a
UG
(Unidade Gestora) nem a
UASG
(Unidade
Administrativa
de
Serviços Gerais) e a
resposta que obtivemos é
a possibilidade inserção
dentro da plataforma da
reitoria,
sendo

Justificativa
acatada
parcialmente. Dessa forma,
mantém-se a recomendação
e, ao mesmo tempo, informase que a mesma será objeto
de verificação das próximas
auditorias.

Informações
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possibilidade
de necessário a capacitação
fraudes
nos de servidor.
registros. A IN
205/88,
nos
apresenta
como
objetivo:
“Racionalizar
com
minimização de
custos o uso de
material
no
âmbito do SISG
através
de
técnicas modernas
que atualizam e
enriquecem essa
gestão com as
desejáveis
condições
de
operacionalidade,
no emprego do
material
nas
diversas
atividades.”
Constatação (002)
Recomendação
(001)
Recomendamos
aumentar o número
de servidores em
um limite mais racional e equilibra-

É notória insuficiência Acata-se a justificativa.
de servidores no Campus
Coruripe bem como na
Instituição como um
todo. Já foi solicitado ao
Reitor o aumento do
número de servidores no
Campus
através
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do para executar as
ações de Controle
Patrimonial com
maior eficiência,
eficácia e efetividade durante todo
o processo do Patrimônio.

redistribuição. Hoje o
Campus Coruripe tem
apenas
4
(quatro)
servidores
Técnicos
Administrativos, sendo
impossível ter todos os
setores atendidos por
apenas um servidor.

Constatação (003)
Recomendação
(001)
Recomendamos
identificar e tombar os bens adequadamente com a
afixação de plaquetas
padronizadas. A plaqueta fixada não
pode ser facilmente retirada, alterada ou reutilizada,
devendo permanecer afixada pelo
tempo de vida útil
do equipamento.

Realmente não existe
plaqueta
de
identificação,
porém
existe a identificação dos
bens através de etiqueta
adesiva e reforçada com
fita transparente para um
maior proteção. Os bens
não possuem etiqueta
porque
estamos
aguardando a resolução
da Reitoria (Coordenação de Patrimônio) no
que concerne à aquisição
de
uma
máquina
impressora de etiquetas
que virá a padronizar a
numeração de todo o
Patrimônio do IFAL,
inclusive do Campus
Coruripe.

Constatação (004)

O

Termo

Justificativa
acatada
parcialmente. Dessa forma,
mantém-se a recomendação
e, ao mesmo tempo, informase que a mesma será objeto
de verificação das próximas
auditorias.

de Justificativa acatada parcial-
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Recomendação
(001)
Recomendamos o
levantamento dos
bens patrimoniais
em
uso
pelos
setores para a
emissão do Termo
de
Responsabilidade
com as devidas
atualizações.
Conforme
determina a IN/SEDAP nº 205/88:
7.11. Nenhum equipamento
ou
material
permanente
poderá
ser
distribuído à unidade requisitante
sem a respectiva
carga, que se
efetiva com o
competente Termo
de
Responsabilidade, assinado
pelo consignatário,
ressalvados
aqueles
de
pequeno
valor

Responsabilidade
não
estava sendo sempre
emitido em virtude da
inexpressiva movimentação de bens. Será
realizado
novo
levantamento dos bens e
emissão
de
novos
Termos de Responsabilidade,
assim
como
verificações periódicas
de localização dos bens
além de enfatizar junto
aos
servidores
que
comuniquem ao setor de
Patrimônio
quaisquer
mudanças de local dos
bens
existentes
no
Campus.

mente. Dessa forma, mantém-se a recomendação e, ao
mesmo tempo, informa-se
que a mesma será objeto de
verificação das próximas auditorias.
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econômico,
que
deverão
ser
relacionados
(relação
carga),
consoante dispõe a
I.N./SEDAP
nº142/83.
7.12. Cumpre ao
Departamento de
Administração ou
unidade
equivalente no que
concerne
ao
material
distribuído, cuidar
da sua localização,
recolhimento,
manutenção
e
redistribuição,
assim como da
emissão
dos
competentes
Termos de Responsabilidade que
deverão conter os
elementos necessários à perfeita
caracterização do
mesmo.
Constatação (005)

Não concordamos com a Justificativa acatada parcial-
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Recomendação
(001)
Recomendamos
que sejam desenvolvidas ações de
conscientização
dos usuários e responsáveis
pela
guarda dos bens,
no sentido de utilização e preservação.

constatação acima, isto
porque, neste Campus
Coruripe, todos os servidores
recebem
orientação sobre os bens
patrimoniais, inclusive
os alunos para zelarem
pelo bem público, sendo
abordado até em reuniões de pais Deixando
todos a par de uma
possível
responsabilização
pelos
danos
causados
aos
bens
colocados à disposição.
Será
realizada
a
informação
aos
servidores na íntegra da
recomendação acima de
acordo
com
a
IN/SEDAP 10. E 10.1.

mente. Dessa forma, mantém-se a recomendação e, ao
mesmo tempo, informa-se
que a mesma será objeto de
verificação das próximas auditorias.

Constatação (006)
Recomendação
(001)
Recomendamos a
elaboração e implantação do RMB
– Relatório de
Movimentação
Mensal de Bens
para que os re-

O RMB não está sendo
realizado
porque
o
Campus Coruripe não
está incluso no SIPAC
(Patrimônio), assim que
o
Campus
estiver
constando no sistema,
conforme
motivo
explicitado na resposta
da constatação 001 e

Justificativa
acatada
parcialmente.
Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação
apresentada,
entende-se que o mesmo
pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
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gistros de entradas recomendação 001, será próximas
auditorias
os
e saídas possuam possível
realizar
o procedimentos e medidas
um controle mais RMB.
utilizadas. Desta forma,
eficiente, propormantém-se a recomendação.
cionando cadastros
atualizados e disponíveis para conferência de informações com os registros contábeis.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
09

08/2015 – Reserva Técnica
– Fortalecimento da
Gestão – Consultas pela
Gestão ( Patrimônio e Almoxarifado) –
Campus Coruripe

Setor Responsável pela
Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

Diretoria de Administração e Planejamento – Coordenação de Materiais

Constatação (007)
Recomendação
(001)
Recomendamos
prover a lotação no
Almoxarifado de
um número maior
de servidores, a
fim de que a
legislação seja observada
e,
principalmente,
para que o setor
tenha um desempenho
mais
eficiente, não só no
atendimento
ao
que lhe é de-

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Citamo o mesmo motivo Acata-se a justificativa.
alegado na resposta da
constatação 002 recomendação 001 (Setor de
Patrimônio)

Informações

202
mandado,
mas
também,
no
controle
das
operações; já que
sem a segregação
das funções não há
como se fazer a
fiscalização
cruzada.
Constatação (008)
Recomendação
(001)
Promover a capacitação do servidor quanto às atividades referentes
ao almoxarifado,
para que adquira
conhecimentos
básicos em Almoxarifado. Isso se
faz
necessário
para uma eficiente
gestão de materiais no âmbito da
Administração
Pública, com vistas a suprir adequadamente às necessidades da Organização em que

O servidor responsável Acata-se a justificativa,
pelo setor, já atuava no
Campus Penedo no Setor
de Almoxarifado, portanto já possuía algum
conhecimento na área.
No entanto, será solicitada uma capacitação do
servidor na reitoria, em
virtude do contingenciamento orçamentário e financeiro pelo qual passam os órgãos federais.
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trabalha, implantando e operacionalizando controles eficientes.
Constatação (009)
Recomendação
(001)
Recomendamos
aos Gestores proceder a atualização
das fichas de prateleiras para propiciar o regular controle dos bens em
estoque.
Recomendação
(002)
Recomendamos
aos Gestores dos
Campi que se envide esforços no
sentido de implantar o módulo – SIPAC do Almoxarifado para propiciar um controle
mais eficiente e
regular
daquele
segmento.

Realmente não existem
fichas de prateleiras e diante dessa constatação,
serão providenciadas as
fichas de prateleiras.
Já foi solicitado à reitoria, inclusão do Campus
no sistema SIPAC (Módulo Almoxarifado).

Justificativa acatada parcialmente. Dessa forma, mantém-se a recomendação e, ao
mesmo tempo, informa-se
que a mesma será objeto de
verificação das próximas auditorias.
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Constatação (010)
Recomendação
(001)
Recomendamos
não
armazenar
produtos químicos
próximos
aos
demais materiais,
evitar o contato
direto com o piso e
melhorar
a
disposição
dos
materiais
estocados, pois não
são observados os
seguintes itens da
IN/SEDAP
nº
205/88:
e) os materiais jamais devem ser
estocados
em
contato direto com
o piso. É preciso
utilizar
corretamente
os
acessórios
de
estocagem para os
proteger;i)
os
materiais devem
ser
conservados
nas
embalagens
originais
e

Como bem apontado pelos Auditores, não existe
espaço adequado na
“sede provisória” deste
Campus, para armazenagem dos materiais, porém a gestão e o responsável pelo setor não medem esforços para uma
melhor adequação e controle dos mesmos.
Será providenciada a separação dos materiais inflamáveis (no nosso
caso, alguns galões de
tinta) dos demais materiais e será sanada também a questão dos materiais que foram encontrados em contato com o
solo.

Justificativo acatada parcialmente. Pela justificativa por
parte do Gestor, corroborando com a constatação apresentada, entende-se que o
mesmo pretende adotar medidas no sentido de sanar a
impropriedade. Assim sendo, esta AUDINT verificará
nas próximas auditorias os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.
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somente
abertos
quando houver necessidade
de
fornecimento
parcelado, ou por
ocasião da utilização;
j) a arrumação dos
materiais deve ser
feita de modo a
manter
voltada
para o lado de
acesso ao local de
armazenagem
a
face da embalagem
(ou
etiqueta)
contendo
a
marcação do item,
permitindo a fácil
e rápida leitura de
identificação e das
demais
informações registradas;
l)
quando
o
material tiver que
ser
empilhado,
deve-se
atentar
para a segurança e
altura das pilhas,
de modo a não
afetar
sua
qualidade
pelo
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efeito da pressão
decorrente,
o
arejamento
(distância de 70
cm
aproximadamente
do teto e de 50 cm
aproximadamente
das paredes).
Constatação (011)
Recomendação
(001)
Recomendamos
observância
às
normas de higiene
e
segurança,
destacando atendimento ao que
reza a NR-23:
3.1
Todos
os
empregadores
devem
adotar
medidas de prevenção
de
incêndios,
em
conformidade com
a legislação estadual e as normas
técnicas
aplicáveis.
23.1.1
O

Os extintores já foram
substituídos e com relação às normas de segurança, solicitaremos a
assistência de um técnico de um técnico de segurança do trabalho, junto à Reitoria na CPO
(Coordenação de Projetos e Obras). O Campus
já possui demanda incluída para a aquisição de
novos extintores, estamos no aguardo da finalização do processo licitatório.

Justificativa acatada parcialmente. Dessa forma, mantém-se a recomendação e, ao
mesmo tempo, informa-se
que a mesma será objeto de
verificação das próximas auditorias.
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empregador deve
providenciar para
todos os trabalhadores
informações sobre:
a) utilização dos
equipamentos de
combate
ao
incêndio;
b) procedimentos
para
evacuação
dos
locais
de
trabalho
com
segurança;
c) dispositivos de
alarme existentes
23.2 Os locais de
trabalho deverão
dispor de saídas,
em
número
suficiente
e
dispostas de modo
que aqueles que se
encontrem nesses
locais
possam
abandoná-los com
rapidez
e
segurança,
em
caso de emergência.
23.3 As aberturas,
saídas e vias de
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passagem devem
ser
claramente
assinaladas
por
meio de placas ou
sinais luminosos,
indicando
a
direção da saída.
23.4
Nenhuma
saída
de
emergência deverá
ser fechada à chave
ou
presa
durante a jornada
de trabalho.
23.5 As saídas de
emergência podem
ser equipadas com
dispositivos
de
travamento
que
permitam
fácil
abertura do interior
do
estabelecimento.
23.17 Localização
e Sinalização dos
Extintores.
23.17.1
Os
extintores deverão
ser colocados em
locais: (123.0557 / I1)
a)
de
fácil
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visualização;
b) de fácil acesso;
c)
onde
haja
menos
probabilidade de o
fogo bloquear o
seu acesso.
23.17.2 Os locais
destinados
aos
extintores devem
ser
assinalados
por um círculo
vermelho ou por
uma seta larga,
vermelha,
com
bordas amarelas.
(123.056-5 / I1)
3.17.3 Deverá ser
pintada
de
vermelho
uma
larga área do piso
embaixo do extintor, a qual não
poderá
ser
obstruída
por
forma nenhuma.
Essa área deverá
ser no mínimo de
1,00m x 1,00m (um
metro x um metro).
(123.057-3 / I1)
23.17.4
Os
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extintores
não
deverão ter sua
parte superior a
mais de 1,60m (um
metro e sessenta
centímetros) acima
do piso. Os baldes
não deverão ter
seus rebordos a
menos de 0,60m
(sessenta
centímetros) nem a
mais de 1,50m (um
metro e cinquenta
centímetros) acima
do piso. (123.0581 / I1)
23.17.5
Os
extintores
não
deverão ser localizados nas paredes das escadas.
(123.059-0 / I1)
23.17.6
Os
extintores
sobre
rodas deverão ter
garantido sempre
o livre acesso a
qualquer ponto de
fábrica. (123.0603 / I1)
23.17.7
Os

211
extintores
não
poderão ser encobertos por pilhas
de
materiais.
(123.061-1 / I1)
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
10

Setor Responsável pela
Implementação

15/2015 –
Pro Reitoria de
Gestão Finan- Administração e
ceira – Supri- Planejamento –
mento de
PROAD
Fundos

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomendamos
aos supridos que
evitem
realizar
despesas de valores altos e em um
mesmo estabelecimento, em uma
mesma data ou em
datas
próximas,
visto que a situação pode ser caracterizada como
fracionamento de
despesas.

Cumprimento V. Sª ao
mesmo tempo em que
apresento resposta ao
Relatório Parcial de
Suprimentos de Fundo à
Ação Global nº 15/2015
do PAINT/2015, referente ao Campus Marechal
Deodoro, Processo nº
23041.009330/2015-74,
Siape
do
TAE
favorecido 984295, ao
passo em que informamos abaixo:
As compras efetuadas no
CNPJ 04.507.062/000145, Lilian Kathia da
Silva-Me (J. L. Construções) nos respectivos
valores (R$ 702,50, R$
756,20 e R$ 792,00), no
dia 06/05/2015, são
plenamente justificadas

Justificativa
parcialmente
acatada, tendo em vista que
mantemos as recomendações
em futuras utilizações de
suprimentos de fundos e
alertamos que os itens aqui
apontados serão objeto de
verificação nos próximos
trabalhos de auditoria.

Informação (001)
Houve, inicialmente, uma análise da
evolução da utilização de Suprimentos
de Fundos pelo Instituto desde o ano de
2010 até 2015, e
percebido que, ano a
ano, o valor utilizado tem diminuído.
Tal situação pode
ser considerada uma
boa prática, tendo
em vista que este é
um instrumento de
aquisição
de
materiais/serviços
que
deve
ser
utilizado apenas em
casos excepcionais
em que as despesas
não possam se su-
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e coincidiu de ser no
mesmo dia. A cidade de
Marechal Deodoro tem
alguns estabelecimentos
que também comercializam os mesmos produtos
e fazemos as devidas
pesquisas de preço, no
entanto nem todos estão
devidamente registrados,
conforme preceitua a
legislação. Do mesmo
modo,
se
houvesse
deslocamento para a
cidade
de
Maceió,
implicaria um gasto a
mais com combustível;
O Campus Marechal
Deodoro
vem
diminuindo
sistematicamente o uso
do
Suprimento
de
Fundos, mesmo sendo
fundamental usá-lo em
algumas
situações
emergenciais que fora o
caso
em
questão,
entretanto,
tivemos
apenas uma concessão
em todo o ano de 2015 e
ainda
ressarcirmos,
através de GRU um dos

bordinar ao processo
normal de aquisição
(licitação).

213
valores gastos nessa
concessão;
Por decisão da atual
gestão, a partir do
segundo semestre de
2015, suspendemos a
utilização do Cartão de
Pagamento, justamente
para evitar futuros gastos
incorretos (não por má
fé),
mas
pela
complexidade que o
mesmo exige.
Diante
dos
fatos
expostos e pela decisão
de não mais utilizar o
Cartão de Pagamento
durante toda essa gestão,
solicitamos que esta
Auditoria Interna acate
as razões da utilização
desses itens do Suprimento de Fundos
utilizado pelo Siape
984295, do servidor
Antônio Joaquim dos
Santos Júnior.
Constatação (002)
Recomendação
(001)
Recomendamos,

Não houve.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
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como uma boa
prática, que os supridos estejam relacionados às áreas
de Manutenção ou
de
Projetos
e
Obras já que serão
responsáveis pela
execução de serviços de reparos sem
cobertura contratual, necessários à
execução de manutenção corretiva
em caráter de urgência nas instalações
do
IFAL/Campus Maceió.

ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (003) Não houve.
Recomendação
(001)
Alertamos ao Gestor do Campus
Maceió, para a necessidade de cumprimento do que é
estabelecido pela
legislação,
pois,
tendo em vista que
o Suprimento de

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.
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Fundos é um mecanismo para aquisições ou realização de serviços em
caráter de emergência,
deve-se
evitar a concessão
do mesmo a vários
supridos simultaneamente. Inclusive para evitar a
aquisição de um
mesmo fornecedor
por vários supridos
em períodos próximos, como é possível verificar nas
imagens extraídas
do Portal da Transparência, que os
dois supridos do
Campus Maceió
realizaram transações
com
os
CNPJS
14.810.475/000158,
12.517.942/000120,
13.610.714/000163 em períodos
bem próximos. Tal
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prática, corre o risco de ser caracterizada como Fracionamento de Despesa.
Constatação (004) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que, para fortalecimento dos Controles Internos, conste no processo, documento emitido
pelo Almoxarifado
ou
Patrimônio
atestando a inexistência temporária ou eventual de
material no almoxarifado,
bem
como documento
que declare a inexistência de cobertura contratual
na contratação de
serviços por Suprimento de Fundos.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (005)

Permanece a recomendação

Não houve.
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Recomendação
(001)
Recomendamos
que, enquanto não
houver
norma
expressa
disciplinando a matéria,
que seja adotado o
entendimento mais
rigoroso
e
a
conduta
mais
cautelosa e que o
IFAL se abstenha
de
adquirir
alimentos
para
realização de café
da manhã em caráter de coffee
break, atendendo a
recomendação dos
órgãos de controle
visto
que
os
alimentos adquiridos não se enquadram entre os itens
de
despesas
descritos
no
subelemento
Gênero
de
Alimentação.
Nº do Re-

Ação do

Setor Res-

Nº da Constata-

até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Manifestação da Ges-

Análise sobre Eventuais

Informações
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latório
10

PAINT/2015

ponsável pela
Implementação

15/2015 –
Pro Reitoria de
Gestão Finan- Administração e
ceira – Supri- Planejamento –
mento de
PROAD
Fundos

ção /
Recomendações

tão / Situações das Implementações

Justificativas

Constatação (006)
Recomendação
(001)
Entendemos ser de
suma importância
a colagem de cartazes em determinados espaços e a
realização de atividades que envolvam experimentos,
entretanto, sendo a
educação um dos
caminhos para a
construção de valores, o desenvolvimento de ética,
da sustentabilidade
e da cidadania, a
escola deve propor
aos alunos a reflexão de novas atitudes voltadas à preservação do espaço em que convivem, a conservação do Patrimônio
Público e a economicidade, especialmente em se tra-

Considerando o relatório
de auditoria interna nº
10/2015-ifal,
especialmente no que diz
respeito ao item 'd' do
processo
23041.000680/2015-75,
bem como quanto as
constatações
e
recomendações nos itens
1, 2 e 3, e em sendo
gestor/suprido
do
recurso
motivo
da
auditoria,
tenho
a
esclarecer que doravante
haveremos de ter com o
exposto
a
cautela
necessária com vista a
aplicação dos recursos
em consonância com as
normativas legais que
regulamenta
a
sua
utilização.

Justificativa
parcialmente
acatada, pois mantemos as recomendações em futuras utilizações de Suprimentos de
Fundos e alertamos que os
itens serão objeto de acompanhamento nos próximos trabalhos de Auditoria.

Informação (001)
Foi apontado pelo
Coordenador
de
Contabilidade
do
Campus, por ocasião da análise da
Prestação de Contas,
e verificada por esta
Auditoria,
a
ausência de documentos fiscais e cupom Visa referente à
aquisição de material para manutenção do imóvel no
valor de R$ 39,30 e
prestação de serviço
no reparo do forro
de gesso, no valor
de
R$
550,00.
Consta no processo,
entretanto,
os
comprovantes
de
devolução
destes
valores por parte do
Suprido (GRU e
comprovantes
de
pagamentos), assim
como
manda
a
legislação.
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tando do erário.
Recomendamos
que as próximas
atividades ocorram
em ambientes controlados, onde a
possibilidade
de
haver danos seja
menor, bem como
a colagem de cartazes seja feita
com material que
não danifique os
espaços da escola
ou que haja a responsabilização de
quem causar os danos.
Constatação (007)
Recomendação
(001)
Recomendamos
ao gestor que sejam acompanhadas as datas de
prestação de contas dos processos
de Suprimento de
Fundos.
Constatação (008)

Em

resposta

à Justificativa

parcialmente
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Recomendação
(001)
Recomendamos
que,
sendo
o
suprimento
de
fundos, segundo o
item 2.1 da Macrofunção
SIAFI
02.11.21
“...
sempre precedido
de empenho na
dotação
própria,
para o fim de
realizar despesas
que,
pela
excepcionalidade,
a critério do Ordenador
de
Despesa e sob sua
inteira
responsabilidade, não
possam subordinarse ao processo
normal
de
aplicação”, seja a
finalidade descrita
na Proposta, o mais
fiel possível da
aplicação fatídica
deste instrumento.

solicitação feita através
do
Memorando
Eletrônico Nº 115/2015
– REI-AUDINT, datado
de 15 de Dezembro de
2015, que trata das
justificativas e/ou informações acerca das
constatações apontadas
pelo Relatório Parcial
Suprimento de Fundos
(referentes ao Processo
nº 23041.006287/201595), o Departamento de
Administração do IFAL
– Campus Penedo presta
esclarecimentos
referentes à CONSTATAÇÃO (001):
a) Que a utilização do
Suprimento para reparo
do forro de gesso do
auditório, através da
aquisição das placas de
gesso, tinta e mão de
obra se deu de forma
emergencial,
e
divergente da finalidade
prevista do Suprimento,
tendo em vista que
infiltrações provocaram
a queda do forro às

acatada, pois mantemos as
recomendações em futuras
utilizações de Suprimentos de
Fundos e alertamos que os
itens serão objeto de verificação nos próximos trabalhos
de Auditoria.
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vésperas da cerimônia de
formatura das turmas
concluintes
a
ser
realizada no auditório;
b)
Que
sem
a
recuperação do forro a
cerimônia
seria
cancelada até a correção
do problema, trazendo
prejuízos
ao
cumprimento do calendário acadêmico do
campus.
Em
relação
à
RECOMENDAÇÃO
(001) informamos que
ela será útil para ratificar
as orientações inerentes
ao uso do Suprimento de
Fundos de acordo com a
legislação vigente.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
11

Setor Responsável pela
Implementação

06/2015 –
Pro Reitoria de
Gestão Admi- Administração e
nistrativa
– Planejamento –
Contratos
PROAD

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Constatação (001) Não houve.
Recomendação
(001)
Ante o exposto,
recomendamos a
observância
do
prazo
estipulado

Análise sobre Eventuais
Justificativas
Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informações
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em Lei, para a
publicação
resumida
do
extrato na impressa
oficial, de modo a
garantir o real
transparência
e
publicidade
dos
respectivo
Contrato, visto ser
este um requisito
indispensável para
a sua eficácia.
IV - Contrato:
25/2015-Reitoria
Objeto: Prestação
de Serviço Postais
Processo:23041.00
7554/2015-41
Valor: R$80.000,00
CONSTATAÇÃO:
Não Houve
V
Contrato:
39/2014 - Reitoria
Objeto: Aquisição
de
Veículo
Automotor
Processo:23041.01
8349/2014-21
Valor:
R$
2.787.426,00
CONSTATAÇÃO:
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Não Houve
VI - Contrato:
05/2015 Reitoria
Objeto: Serviços
Educacionais.
Processo:23041.01
7107/2014-10
CONSTATAÇÃO:
Não Houve
Valor:
R$
20.817,51
VII - Contrato:
10/2015 Reitoria
Objeto: Serviços
Educacionais.
Processo:
23041.002136/201
5-68
CONSTATAÇÃO:
Não Houve
Valor:
R$
24.757,95
VIII - Contrato:
04/2015 Reitoria
Objeto: Serviço de
Telefonia Fixa.
Processo:
23041.0019702013
CONSTATAÇÃO:
Não Houve
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Valor:
R$
585.237,67
IX - Contrato:
15/2015 Reitoria
Objeto: Serviços
Educacionais.
Processo:
23041.003657/201
5-32
CONSTATAÇÃO:
Não Houve
Valor:
R$
33.892,11
X
Contrato:
11/2015 Reitoria
Objeto: Serviços
Educacionais.
Processo:23041.00
2138/2015-57
CONSTATAÇÃO:
Não Houve
Valor:
R$
26.761,50
XI - Contrato:
03/2015 Reitoria
Objeto: Serviços
Educacionais.
Processo:23041.01
9491/2014-95
CONSTATAÇÃO:
Não Houve
Valor:
R$
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57.600,00
XII - Contrato:
07/2015 Reitoria
Objeto: Serviços
educacionais.
Processo:
23041.001525/201
5-76
CONSTATAÇÃO:
Não Houve
Valor:
R$
57.600,00
XIII - Contrato:
14/2015 Reitoria
Objeto:
Contratação
de
empresa
concessionária para
fornecimento
de
energia.
Processo:
23041.002100/201
5-84 – DISPENSA
DE LICITAÇÃO
nº 03/2015
Valor:
R$198.000,00.
Nota de Auditoria:
01/2015
Constatação (002)
Recomendação

Em atenção à Nota de Em alinhamento às oportunas
Auditoria 01/2015 – considerações da área gestora

226
(001)
Recomendamos,
com
base
na
determinação do
Art. 86 da Lei
8.666/93 e do
Acórdão 265/2010
TCU - Plenário,
que
seja
feito
aditivo ao contrato
em comento, de
forma
a
fazer
constar
cláusula
que estabeleça a
cobrança de multa
em
caso
de
infração cometida
pela contratada.
Recomendação
(002)
No sentido de aprimorar os controles
prévios da área de
negócio,
recomendamos
também, que a
gestão estabeleça
como
exigência
para
todas
as
futuras
contratações
a
aplicação de multa

Contratos Administrativos, esta Coordenação
vem apresentar suas
considerações.
Com
relação
à
constatação/recomendação do item I – Contrato:
14/2015-Reitoria
(fornecimento de energia
elétrica), referente à
ausência da cláusula de
multa no rol de sanções
administrativas
do
instrumento contratual,
informamos inicialmente
que a situação retratada
por essa Auditoria é uma
excepcionalidade
nas
contratações da Reitoria,
na quase totalidade de
nossos contratos há a
estipulação de multa.
Não obstante, esclarecemos que a cláusula de
multa fora excluída da
minuta
do
aludido
contrato a pedido da
CEAL,
em reunião
realizada na data de
13/10/2014,
entre
servidores deste Instituto
e representantes da Con-

do negócio, acentuamos,
como bem enfatizado no
texto da Constatação 001, que
o apontamento se refere
apenas
ao
contrato
especificado anteriormente e
que a recomendação tem o
objetivo de encaminhar à
gestão, proposta de solução
da impropriedade detectada,
como também, contribuir
para
evitar
possível
reincidência do achado em
futuras contratações. Quando
se recomenda que gestão faça
constar a possibilidade de
aplicação de multas na
relação
das
sanções
administrativas previstas nos
editais e contratos celebrados
pela Instituição, apenas se
está contribuindo para a
melhoria do controle prévio
(a priori) da área de negócio.
Assim, acatamos parcialmente a manifestação da
gestão, visto que, não
encontramos no arcabouço
normativo previsão para a
celebração contratual sem a
exigência de multa no rol das
sanções
dos
contratos
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na relação das
sanções
administrativas
previstas
nos
editais e contratos
celebrados
pela
Instituição,
nos
moldes do manual
de contratos e
licitações do TCU:
Quanto à cobrança
de
multas,
o
contrato
deve
especificar,
no
mínimo,
o
seguinte: condições
de
valores;
percentuais e base
de cálculo; prazo
máximo
para
recolhimento, após
ciência oficial. Na
redação
de
cláusulas
contratuais
referentes
à
aplicação
de
multas, deve evitar
o
uso
de
expressões
imprecisas ou que
gere
dupla

tratada, conforme cópias
de e-mail em anexo.
Nesse aspecto, vale
ressaltar que geralmente
enfrentamos dificuldades
na formalização de
contratos
perante
empresas que prestam
serviços em regime de
monopólio, pois, não
raro,
as
alterações/exclusões
de
determinadas cláusulas
são colocadas como
condição para assinatura
do
instrumento
contratual. Logo, se a
Administração deixar de
acatar tais exigências,
muito
provavelmente
não poderá beneficiar-se
da
prestação
dos
serviços fornecidos por
essas empresas, o que
provocará
graves
prejuízos, como a falta/suspensão de serviços
de fornecimento de água
e
energia
elétrica,
publicação
oficial,
serviços postais, etc. De
todo modo, em aco-

administrativos. Apesar de
entender que: a contratação
se deu em situação de regime
de monopólio e a interrupção
do
serviço
provocaria
prejuízo ao interesse público
caso o contrato não fosse
celebrado; e de que a área
gestora está concentrando
esforços no sentido de
corrigir
o
apontamento,
permanece a recomendação
até verificar, em situação
posterior, o saneamento da
constatação.
XIV - Contrato: 04/2014
Piranhas
Objeto:
Contratação
de
empresa concessionária para
fornecimento de energia.
Processo:
23041.000297/2014-36
–
DISPENSA DE LICITAÇÃO
nº 01/2014
Valor: R$ 88.009,92
Nota de Auditoria: 01/2015
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interpretação,
a
exemplo da seguinte informação
“multa de ATÉ
5%”

lhimento
à
recomendação
dessa
Auditoria, retomaremos
o contato com a CEAL
para pleitear a reinserção
da cláusula de multa por
meio de termo aditivo ao
Contrato
14/2015Reitoria. Contudo, não
podemos garantir neste
momento
se
a
Contratada acatará essa
alteração contratual ou
não. Em caso negativo,
estudaremos a necessidade de levar a situação
à Procuradoria Federal
junto ao IFAL, com o
intuito de obtermos
orientação jurídica, bem
como ao Magnífico
Reitor, para tomada de
decisão.

Constatação (003)
Recomendação
(001)
Recomendamos,
com base na determinação do Art.
86 da Lei 8.666/93
e do Acórdão
265/2010 TCU -

Em atenção à Nota de
Auditoria em epígrafe,
esta Coordenação vem
apresentar as seguintes
considerações: Referente
à
constatação/recomendaç
ão do item I – Contrato:
14/2015-Reitoria

Em alinhamento às oportunas
considerações da área gestora
do negócio, acentuamos,
como bem enfatizado no
texto da Constatação 001, que
o apontamento se refere
apenas
ao
contrato
especificado anteriormente e
que a recomendação tem o
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Plenário, que seja
feito aditivo ao
contrato em comento, de forma a
fazer constar cláusula que estabeleça a cobrança de
multa em caso de
infração cometida
pela contratada.
Recomendação
(002)
No sentido de aprimorar os controles
prévios da área de
negócio,
recomendamos
também, que a
gestão estabeleça
como
exigência
para as futuras
contratações,
a
aplicação
de
multas na relação
das
sanções
administrativas
previstas
nos
editais e contratos
celebrados
pela
Instituição,
nos
moldes do manual
de contratos e

(fornecimento de energia
elétrica), sobre ausência
da cláusula de multa no
rol
de
sanções
administrativas
do
instrumento contratual,
informamos inicialmente
que a situação retratada
por essa Auditoria é uma
excepcionalidade
nas
contratações da Reitoria,
tendo em vista que na
quase totalidade de
nossos contratos há a
estipulação de multa.
Ocorre que a cláusula
com este teor fora
excluída da minuta do
contrato a pedido da
CEAL,
em reunião
realizada no dia 13 de
outubro de 2014 por servidores deste Instituto e
representantes daquela,
conforme cópias de email anexas. Importante
ressaltar, ainda, que este
Instituto
geralmente
enfrenta dificuldades na
formalização
de
contratos
perante
empresas que prestam

objetivo de encaminhar à
gestão, proposta de solução
da impropriedade detectada,
como também, contribuir
para
evitar
possível
reincidência do achado em
futuras contratações. Quando
se recomenda que gestão faça
constar a possibilidade de
aplicação de multas na
relação
das
sanções
administrativas previstas nos
editais e contratos celebrados
pela Instituição, apenas se
está contribuindo para a
melhoria do controle prévio
(a priori) da área de negócio.
Assim, acatamos parcialmente a manifestação da
gestão, visto que, não
encontramos no arcabouço
normativo previsão para a
celebração contratual sem a
exigência de multa no rol das
sanções
dos
contratos
administrativos. Apesar de
entender que: a contratação
se deu em situação de regime
de monopólio e a interrupção
do
serviço
provocaria
prejuízo ao interesse público
caso o contrato não fosse
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licitações do TCU:
Quanto à cobrança
de
multas,
o
contrato
deve
especificar,
no
mínimo,
o
seguinte: condições
de
valores;
percentuais e base
de cálculo; prazo
máximo
para
recolhimento, após
ciência oficial. Na
redação
de
cláusulas
contratuais
referentes
à
aplicação
de
multas, deve evitar
o
uso
de
expressões
imprecisas ou que
gere
dupla
interpretação,
a
exemplo da seguinte informação
“multa de ATÉ
5%”

serviços em regime de
monopólio, pois, não
raro,
as
alterações/exclusões de
determinadas cláusulas
são colocadas como
condição para assinatura
do
instrumento
contratual. Logo, se a
Administração deixasse
de acatar tais exigências,
muito
provavelmente
não se beneficiaria dos
serviços fornecidos por
tais empresas, o que
certamente provocaria
graves prejuízos como a
falta/suspensão
de
serviços de fornecimento
de água e energia
elétrica,
publicação
oficial, serviços postais
etc. De todo modo, em
acolhimento
à
recomendação
dessa
Auditoria, retomaremos
o contato com a CEAL
para pleitear a reinserção
da cláusula de multa por
meio de termo aditivo ao
Contrato
14/2015Reitoria. Contudo, não

celebrado; e de que a área
gestora está concentrando
esforços no sentido de
corrigir
o
apontamento,
permanece a recomendação
até verificar, em situação
posterior, o saneamento da
constatação.
XV - Contrato: 01/2015
Reitoria
Objeto:
Contratação
de
empresa concessionária para
abastecimento de água e coleta de esgotos para o IFAL Reitoria.
Processo:
23041.000242/2014-26
–
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO nº 01/2014
Valor: R$ 100.000,00 valor
estimado anual
Nota de Auditoria: 01/2015
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podemos garantir neste
momento
se
a
Contratada acatará tal
alteração.
Em
caso
negativo, estudaremos a
necessidade de levar a
situação à Procuradoria
Federal junto ao IFAL,
para fins de orientação
jurídica, bem como ao
Magnífico Reitor, para
tomada de decisão.
Ademais, colocamo-nos
à
disposição
para
quaisquer
outros
esclarecimentos
necessários ao tempo
que
solicitamos
confirmação
do
recebimento
desta
comunicação.

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
11

Setor Responsável pela
Implementação

06/2015 –
Pro Reitoria de
Gestão Admi- Administração e
nistrativa
– Planejamento –
Contratos
PROAD

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Constatação (004)
Recomendação
(001)
Ante o exposto
recomendamos o
saneamento
da

Já no que concerne à
constatação/recomendaç
ão do item iii – contrato:
01/2015-reitoria
(abastecimento de água e
coleta
de
esgoto),

Acata-se a manifestação da
gestão, em decorrência da
realização das providências
para o saneamento da
constatação pela área gestora.

Informações
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constatação,
seguindo o que
preconiza o Art.
33, § 2°, do
Decreto
nº
93.872/1986:
Alterar o extrato da
publicação para o
valor
total
especificado
no
contrato, ou, caso o
valor contido no
contrato se refira
ao valor a ser pago
no
exercício
corrente, incluir os
valores dos exercícios subsequentes
no
respectivo
extrato de contrato.

referente ao erro no
valor da publicação do
contrato,
informamos
que tal falha decorreu da
celeuma havida durante
a instrução processual.
com efeito, inicialmente
o
valor
estimado
inicialmente era de r$
50.000,00 (cinquenta mil
reais), mas diante da
discordância da casal
quanto a esse valor e de
nova estimativa traçada
pela reitoria, o novo
valor estimado passou
para r$ 100.000,00 (cem
mil reais). diante disso,
foi feita a retificação do
valor da inexigibilidade,
porém não foi feito o
mesmo com relação à
publicação do extrato
contratual,
conforme
comprova
os
documentos
que
instruem o processo
23041.000242/2014-26.
dessarte, também em
acolhimento
à
recomendação
dessa
auditoria, procedemos à

XVI - Contrato: 13/2015
Reitoria
Objeto:
Contratação
de
seguro de acidentes pessoais.
Processo:
23041.005029/2015-91
–
ADESÃO Nº 01/2015
Valor: R$10.800,00.
nota de auditoria: 03/2015
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publicação da retificação
do valor do contrato nº
01/2015-reitoria,
que
está prevista para ser
expedida
no
dia
22/05/2015, conforme
prova a consulta ao siasg
em anexo. ao tempo que
nos
colocamos
à
disposição para novos
esclarecimentos,
informamos
que
a
resposta ao item ii contrato: 04/2014 piranhas, embora seja
similar ao caso do item i,
será providenciada pelo
setor responsável do
campus piranhas.
Constatação (005)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que seja realizado
aditivo ao contrato
em comento, de
modo a prever a
prerrogativa da administração
pública de rescindir
unilateralmente o

Por se tratar de adesão à
ata de registro de preços,
buscamos
seguir
fielmente os termos da
contratação
efetuada
pelo Órgão Gerenciador
(IFMT – Campus Cáceres), inclusive, no que
se refere à elaboração do
instrumento contratual,
que foi baseada na
minuta utilizada pelo

Ante ao acolhimento à recomendação desta Auditoria e
ao comprometimento com a
solução da constatação apontada, acata-se a justificativa
da área gestora, ao tempo em
que esclarecemos que o atendimento à recomendação será
analisado em uma próxima
análise ao contrato em tela.
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contrato celebrado,
como determinado
pelos arts. 58 e 79
da Lei 8.666/93.

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
11

Setor Responsável pela
Implementação

06/2015 –
Pro Reitoria de
Gestão Admi- Administração e
nistrativa
– Planejamento –
Contratos
PROAD

referido órgão. Esse foi
o motivo da presente
falha. Diante disso, em
acolhimento
à
recomendação
dessa
Auditoria, procederemos
à elaboração de termo
aditivo, de modo a
prever a prerrogativa da
Administração Pública
de
rescindir
unilateralmente
o
contrato celebrado.

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre
Eventuais
Justificativas

Constatação (006)
Recomendação
(001)
Recomendamos,
com base na determinação do art. 61,
parágrafo único,
da Lei n° 8.666/93
e da jurisprudência
dominante do Tribunal de Contas da
União, que seja estipulado, no contrato em análise, a
previsão de que a

De início, cabe dizer que a estipulação do início do
prazo de vigência a partir da data de assinatura do
contrato é prática administrativa de há muito
consolidada no âmbito do IFAL. E, até onde este
Coordenador tem conhecimento, todas as minutas
contratuais com essa previsão foram aprovadas pela
Procuradoria Federal junto ao IFAL. Diante disso,
supõe-se, no mínimo, que a cláusula da vigência
previstas em nossas contratações obedece à legalidade.
Assim, com a devida vênia, discordamos da suposta
constatação de irregularidade apontada por essa
Auditoria acerca da contagem da vigência contratual a
partir da assinatura, embora reconheçamos que se trata
de tema relativamente polêmico.
O parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93

Não obstante a polêmica doutrinária
sobre
tema
em
questão, opinamos
pela importância da
busca de fixação de
entendimento para
uma melhor motivação das avenças
contidas nos contratos administrativos celebrados, visto que o tema traz
consequências importantes no tocante
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vigência contratual
se dará a partir da
data da publicação
do extrato resumido na imprensa
oficial e não a partir da data da assinatura como está
previsto.

estabelece que a publicação do instrumento contratual é
condição indispensável para a sua eficácia. Em
momento algum o enunciado legal determina que a
vigência contratual se inicie a partir da publicação. Não
há que se confundir eficácia e vigência. Apesar de
interligados, são institutos jurídicos distintos.
Com efeito, a vigência é uma qualidade normativa. É
vigente a norma que contém todos os elementos aptos à
produção de efeitos. Ao passo que a eficácia constitui a
própria produção de efeitos (CARVALHO, Aurora
Tomazini. Curso de teoria geral do direito: o
constructivismo lógico-semântico. 3. ed. São Paulo:
Noeses, 2013, p. 772-774). Assim, nada impede que um
ato jurídico (a partir do qual se veiculam normas
concretas e individuais) seja vigente e ineficaz, isto é,
apesar de vigente, a norma pode estar impossibilitada de
produzir efeitos jurídicos. Isso acontece por diversas
razões, tais como “ (...) (i) falta de ocorrência empírica
do fato descrito em sua hipótese; (ii) falta de
complementação jurídica necessária; (iii) existência de
outra regra que impeça sua incidência; ou ainda, (iv)
ter caído em desuso” (Ibid.).
Quando o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
prever que a publicação é condição de eficácia, estar a
dizer que os efeitos jurídicos do contrato só poderão ser
produzidos após a publicação. Ocorre, porém, que a
vigência, como visto, é qualidade (característica) do
documento normativo (contrato), e não efeito jurídico
dele. Portanto, salvo melhor juízo, acreditamos que a
regra insculpida naquele dispositivo legal não determina
que o prazo de vigência se inicie a partir da publicação.
De maneira mais direta, já prelecionou Diógenes

à execução contratual,
principalmente às relacionadas aos prazos limites para a realização de prorrogação contratual.
A Constatação 002
fundamentou-se na
consolidada jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, expressa no
acórdão
nº
1.248/2007 – Plenária e no acórdão
400/2010 – Plenário
(em anexo), tendo
esta
seguido
o
posicionamento do
doutrinador Mestre
Marçal Justen Filho:
Enquanto não se
produzir a publicação, não pode ter
início a vigência.
É possível afirmar,
por isso, que a data
da publicação prevalecerá sobre a redação formal do
instrumento contra-
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Gasparini:
“(...) a partir da assinatura diz-se que o contrato está em
vigor e assim permanecerá até o último dia de sua
vigência ou até o dia de sua rescisão. Contam-se,
portanto, o dia inicial e final da vigência do ajuste.
Assim, se o contrato foi assinado no dia 2 de julho de
2001, pelo prazo de um ano, terminará no dia 2 de
julho de 2002. Vale para tais ajustes a disciplina
estabelecida pela Lei federal n. 810, de 6 de setembro
de1949”. (Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva,
p. 649-655).
Corroborando essa mesma linha de compreensão, temos
o Parecer nº 06/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU,
da lavra da Câmara Permanente de Licitações e
Contratos da Procuradoria-Geral Federal/AGU (em
anexo). Nesse documento, há a seguinte conclusão:
"Assim, conclui-se que os termos de contrato não
devem condicionar o início de sua vigência à
publicação do extrato de que trata o art. 61, parágrafo
único da lei nº 8.666/93, mas indicar como início de sua
vigência a data de sua assinatura ou de prazo
expressamente indicado no instrumento contratual ainda
que anterior ou posterior à publicação".
Vê-se, em que pese a tese levantada por essa Auditoria,
um órgão colegiado (Câmara Permanente) vinculada à
AGU (que presta consultoria jurídica às entidades da
administração federal) tem entendimento firme em
sentido contrário, o qual se afina ao posicionamento
desta Coordenação.
É oportuno mencionar que a conclusão de que a
vigência contratual deve iniciar a partir da publicação
oficial nem mesmo pode ser extraída do trecho

tual se esta fixar
início de vigência
em momento anterior à publicação do
extrato na imprensa.
(in Comentários à
Lei de Licitações e
Contratos
Administrativos –
Marçal Justen Filho,
Ed. Dialética, 2008,
pág. 107)
A publicação resumida do instrumento
de contrato, como
bem se sabe, é
condição de eficácia
do mesmo, que
somente produzirá
seus efeitos após sua
realização. E o
motivo é muito
simples,
a
publicação
prévia
destina-se a evitar
que seja executado
um contrato que a
sociedade não teve a
oportunidade
de
conhecer. Portanto,
os deveres contratuais não estarão em
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reproduzido do Acórdão 400/2010 do Plenário do TCU.
Isso porque o caso concreto em que a Corte de Contas
proferiu tal decisão é bastante diverso da situação fato
constatada por essa Auditoria. Deveras, naquele julgado
o TCU examinou irregularidades praticadas pela
Prefeitura Municipal de Riachinho/TO, consistentes na
ausência total de publicação de alguns contratos
administrativos, isto é, deixaram de ser observadas as
normas que regem a forma de publicação em meio
oficial. Tal situação é bem diferente do caso do Contrato
nº 13/2015-Reitoria.
Dessarte, ao que nos parece, o Acórdão nº 400/2010 do
TCU (apesar de não termos encontrado o seu inteiro
teor) apenas reforça a necessidade de cumprimento do
disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93,
esclarecendo que a produção de efeitos do contrato
(eficácia, portanto) somente é possível após a sua
publicação oficial.
Tanto é assim que, no âmbito do próprio TCU,
inúmeros contratos administrativos firmados pelo
Tribunal tem como termo inicial data de vigência
anterior à publicação do extrato do contrato. A título
exemplificativo, trazemos à colação estas duas situações
recentes (contratos em anexo):

vigor até que tenha
ocorrido
a
publicação do extrato do contrato,
sendo os prazos
contratuais contados
a partir da data da
publicação e não da
data da assinatura
(in Comentários à
Lei de Licitações e
Contratos
Administrativos – Marçal
Justen Filho – p.
528 – 11ª ed.)
(Acórdão
1.248/2007
TCU
-Plenário)
Pontuamos,
também, que em nenhum
momento
houve menção à
prática de irregularidade por parte da
gestão, apenas reContrato: 19/2015-TCU
comendou-se
a
Fornecedor: AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFOR- adequação à jurisMÁTICA
prudência da Corte
Objeto do Contrato: Fornecimento de solução de de Contas da União,
backup, backup/arquivamento e indexação e pesquisa. que é fonte seData de assinatura: 1º de junho de 2015
cundária do direito
Início da vigência: 1º de junho de 2015
administrativo e por
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Data de publicação: 5 de junho de 2015
Contrato: 14/2015-TCU
Fornecedor: ELEBRASIL ELEVADORES LTDA.
EPP.Objeto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos dezoito elevadores instalados
nos edifícios do TCU.
Data de assinatura: 29 de abril de 2015
Início da vigência: 02 de maio de 2015
Data de publicação: 07 de maio de 2015
Ora, como inferir que a “tese dominante” do TCU é a de
que o início da vigência somente pode ocorrer após a
publicação, se no âmbito dessa Corte de Contas
diversos contratos (posteriores ao Ac. 400/2010, diga-se
de passagem) possuem como termo inicial da vigência
data anterior à publicação oficial?
Com base nas informações que temos até o presente
momento, acreditamos que a única explicação plausível
para tal situação é a de que o TCU não firmou a tese
aventada por essa Auditoria. É dizer, os “prazos
contratuais” destacados no excerto transcrito na Nota de
Auditoria 03/2015 se referem aos prazos de execução
do contrato em si (produção de efeitos do negócio
jurídico), e não ao prazo de vigência propriamente.
A propósito, cumpre lembrar que até mesmo a Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 utiliza a data de
assinatura como parâmetro para contagem do prazo de
entrega de garantia contratual pelo fornecido, se assim
houver sido exigido. Vejamos:
Art. 19. (…)
XIX – (...)
a) a contratada deverá apresentar, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a

ser atribuição deste
Tribunal
dirimir
dúvidas a respeito
de aplicação de
dispositivos legais e
regulamentares,
como previsto na
Lei orgânica/TCU,
art. 1º, XVII, § 2°.
XVII - decidir sobre
consulta que lhe seja
formulada
por
autoridade
competente, a respeito de dúvida
suscitada na aplicação de dispositivos
legais e regulamentares concernentes a
matéria
de
sua
competência,
na
forma estabelecida
no Regimento Interno.
§ 2° A resposta à
consulta a que se
refere o inciso XVII
deste artigo tem
caráter normativo e
constitui
prejulgamento da tese,
mas não do fato ou
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critério do órgão contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestação de garantia,
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária,
sendo que, nos casos de contratação de serviços
continuados de dedicação exclusiva de mão de obra, o
valor da garantia deverá corresponder a cinco por cento
do valor total do contrato; (Incluído pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
Em suma, reconhecemos a importância do trabalho
dessa Auditoria com vistas ao aprimoramento de
práticas administrativas no âmbito do Instituto, porém,
com a devida vênia, discordamos da Constatação (002),
razão por que não acatamos a Recomendação (002)
referente ao Contrato nº 13/2015-Reitoria.
Não obstante, dada a elevada importância da questão
ora em debate, esta Coordenação se compromete a
ampliar a discussão junto à Diretoria de Suprimentos e
Pró-Reitoria de Administração, para que, se possível
com auxílio dessa Auditoria, possamos avançar na
formulação de técnicas e/ou revisão de procedimentos.
Demais disso, formularemos consulta perante a
Procuradoria Federal junto ao IFAL, no sentido de
esclarecer a possibilidade ou não de se colocar o início
de vigência contratual como a data de assinatura,
independentemente da data de publicação.
Por fim, solicitamos que, quando da menção a acórdãos
do TCU ou tribunais judiciais nas notas de auditorias, se
possível, sejam também encaminhados os respectivos
documentos com o inteiro teor, pois isso contribui para
que possamos apresentar manifestações dentro do
exíguo prazo fixado.

caso concreto.
(XVII, § 2°, Art. 1º,
Lei nº 8.443/92)
Mencionamos
as
normas de auditoria
do Tribunal
de
Contas a respeito
das recomendações
de Auditoria, que
também se aplica às
auditorias internas,
já que são baseadas
nas
normas
internacionais
de
auditoria aplicada ao
setor público:
Recomendação devem ser formulada
focando “o quê”
deve
ser
aperfeiçoado
ou
corrigido e não “o
como”, dado à discricionariedade que
cabe ao gestor e ao
fato de que a equipe
de auditoria não
detém a única ou a
melhor solução para
o
problema
identificado. As recomendações
ge-
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Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos ralmente sugerem o
que se fizerem necessários.
aperfeiçoamento
necessário, mas não
a forma de alcançálo,
embora
em
determinadas
circunstâncias,
às
vezes, se justifique
uma recomendação
específica. (Anexo
Portaria
TCU
280/2010)
Assim, considerando que a área gestora buscou, de forma
consistente,
fundamentar
suas
práticas, através das
fontes do direito
administrativo
aceitas, e demonstrou zelo ao buscar
firmar entendimento
junto à Procuradoria
Federal, no sentido
de melhor motivar
seus atos, em caso
de questionamento
dos
órgãos
de
controle,
considerando também, a discriciona-
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riedade que se configura no caso em
comento, no tocante
a livre escolha da
gestão na fixação do
início do prazo de
vigência contratual
dentro do moldes
das
normas
e
práticas relacionadas à matéria, acatamos a justificativa
da área gestora.
XVII - Contrato:
10/2014
Palmeira
dos Índios
Objeto:
Reforma
dos Banheiros/Vestuários e da Copa do
Campus
Processo:
23041.009645/2014
-31– Concorrência
03/2014
Valor:
R$
206.786,77.
Nota de Auditoria:
04/2015
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

Setor Responsável pela
Implementação

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações
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11

06/2015 –
Pro Reitoria de
Gestão Admi- Administração e
nistrativa
– Planejamento –
Contratos
PROAD

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
12

Setor Responsável pela
Implementação

13/2015 –
Diretoria de GesGestão de Re- tão de Pessoas
cursos Humanos

Constatação (007) Não houve.
Recomendação
(001)
Ante o exposto
recomendamos a
observância
dos
prazos estipulados
para a publicação
resumida
do
extrato na impressa
oficial, de modo a
garantir o real
transparência
e
publicidade
dos
respectivos Contratos, visto ser
este um requisito
básico
para
a
validade
dos
mesmos.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informações
Informação (001)
Através do Memorando Eletrônico nº 381/2015 – REIT-DGP, de 13 de novembro de 2015, a
Diretoria de Gestão de Pessoas encaminhou os Processos referentes aos Campi Penedo, Coruripe,
Maragogi os quais foram analisados por esta Audint e são matéria neste relatório. Quanto ao
Campus Santana do Ipanema, informou que o processo solicitado não foi liberado, que
encaminhou a devida solicitação e reiterou, através do Memorando Eletrônico nº 370/2015REI/DGP, em 06/11/2015, encaminhados à Coordenação de Gestão de Pessoas e Coordenação de
Contabilidade e Finanças, respectivamente, e através de e-mail encaminhado ao referido Campus
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em 12/11/2015, ficando os trabalhos desta AUDINT parcialmente prejudicados.
Informação (002)
O Processo nº 23041007176/2014-15 solicitando auxílio-moradia foi aberto no setor de Protocolo
do IFAL em 05/05/2014 – Campus Coruripe. Neste consta os seguintes documentos: requerimento
de Auxílio moradia, declaração de que atende os requisitos contido na Lei 8.112/90, Art. 60-B,
Portaria de nomeação em cargo de direção-geral do Campus Coruripe, comprovante de residência
no município de Maceió, contrato de locação de imóvel residencial, transferência entre contas
corrente sendo o favorecido o locatário, certidão negativa de registro de imóvel rural ou urbano no
município de Coruripe em nome do servidor, recibos de pagamento de aluguel, comprovantes de
pagamento do auxílio-moradia – SIAPE. E o Processo nº 23041.004430/2015-12 – C. Coruripe,
iniciado em 11/03/2015 no setor de Protocolo, no qual constam: Memorando eletrônico nº 13/2015
– C. Coruripe, de 11/03/214, solicitando auxílio-moradia, recibo nº 012 no valor de R$ 900,00
(novecentos reais) referente ao mês de março, recibos de nº 01, 02, outro sem numeração, 04, 05,
06, 07, 08, referentes aos meses de abril a novembro de 2015, todos no valor de R$ 1.000,00 (um
mil reais) com os respectivos comprovantes de pagamento do auxílio-moradia – SIAPE ao
servidor.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
12

Setor Responsável pela
Implementação

13/2015 –
Diretoria de GesGestão de Re- tão de Pessoas
cursos Humanos

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomenda-se,
com base no Art.
3º, § 1º da O. N. nº
2, de 16/05/2015,
que seja anexada
ao
processo
Certidão Negativa
emitida
por
Cartório
de

O processo de nº
23041.000913/2015-30
tramitou em data na qual
ainda não existia CGP
no Campi Coruripe, de
tal modo que estamos
organizando e revisando
alguns processos que
serão transportados para
este Campi, sendo este
um dos processos que
serão
devidamente

A partir da justificativa
apresentada pelo gestor,
através do memo. nº 3/2015
e 04/2015-cor-cgp, entendese que as medidas estão
sendo adotadas no sentido
de sanar as impropriedades.
dessa forma, mantém-se as
recomendações, uma vez
que serão verificadas nas
próximas auditorias.

Informações
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Registro de Títulos
e Cartório de Registro de Imóveis
referente ao ano
2015.
Constatação (002)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
observem
os
procedimentos de
organização
de
processos para os
trâmites administrativos, desde a
abertura, juntada
de
processos,
numeração
das
folhas com assinatura
do
responsável
(frente e verso),
documentos
exigidos,
entre
outros.

organizados, conforme
recomendado. A CGP foi
implantada
no
dia
09/11/2015
e
todo
processo anterior a esta
data foi processado e tramitado na reitoria.

O
Processo
nº
23041.002575/2015-26
não pôde ser exibido via
SIPAC, no entanto vale a
mesma justificativa no
sentido de que ainda não
havia CGP no campi e
todo processo era, portanto,
tramitado
na
reitoria, de forma que,
após a total transferência
dos documentos para
esta unidade, faremos
também a recomendação
sugerida não só nos
processos supracitados
como também em algum
outro que venha a
apresentar
alguma
inconsistência.
Constatação (003)
Recomendação
as constatações 001, 003
(001)
e 004 foram repassadas
Recomendamos
para
seus
devidos
com base no Art. responsáveis de forma
4º, Inciso III, § 1º que, em breve, receberá
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da O. N. nº 2, de as devidas justificativas
16 de maio de das
inconsistências
2014, que sejam encontradas.
anexadas
declaração
expressa
de
prorrogação
de
contrato de locação.

Constatação (004)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
nos comprovantes
de
pagamento
(recibos)
conste
todas
as
informações exigidas (data do pagamento, nome e
CPF do locador e
locatário, valor),
bem
como
a
descrição
do
objeto locado, e
que as cópias
sejam
devidamente
autenticadas.
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Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
12

Setor Responsável pela
Implementação

13/2015 –
Diretoria de GesGestão de Re- tão de Pessoas
cursos Humanos

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações

Constatação (005)
Recomendação
(001)
Recomenda-se
proceder a juntada
de processos e/ou a
anexação
dos
recibos
de
pagamento
de
aluguel referentes
aos meses de junho
a novembro/2015
no processo de
origem observando
as
fases
de
planejamento, organização, direção
e controle.

Informamos que foram
atendidas, a informação
(003); as Constatações
(001) e (002) onde foram anexados os recibos,
numeradas e assinadas
as folhas soltas e juntadas ao processo, atendendo assim as recomendações (001) e (002).

Conforme Memo nº 70/2015
– PEN-CGP entende-se que
as medidas estão sendo adotadas no sentido de sanar as
impropriedades. Dessa forma, acata-se parcialmente as
justificativas apresentadas
pelo Gestor uma vez que serão verificadas nas próximas
auditorias.

Informação (003)
O
Processo
nº
23041.001051/2015
-62
solicitando
auxílio-moradia foi
aberto no setor de
Protocolo do IFAL
em 16/01/2015 – C.
Penedo.
Neste
consta os seguintes
documentos: requerimento de Auxílio
moradia, declaração
de que atende os
requisitos contido na
Lei 8.112/90, Art.
60-B, Contrato de
Locação de Imóvel
Residencial,
certidão negativa de
registro de imóvel
rural ou urbano no
município
de
Penedo, Portaria de
nomeação em cargo
de direção-geral do
Campus Penedo, O.
N. nº 10, de
24/04/2013, Recibo

Constatação (006)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
observem
os
procedimentos
para os trâmites
processuais
administrativos,
desde a abertura,
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juntada
de
processos,
numeração
das
folhas
com
assinatura
do
responsável
(frente e verso),
documentos
exigidos,
entre
outros.

de aluguel no valor
de R$ 1.700,00 (um
mil e setecentos
reais) referentes ao
mês de abril e
maio/2015,
comprovante de residência no município de Maceió,
Contrato de Locação
Residencial de Casa,
comprovantes
de
pagamento
do
auxílio-moradia –
SIAPE.
Informação (004)
O
Processo
nº
23041.004278/2015
-60
solicitando
auxílio-moradia foi
aberto no setor de
Protocolo do IFAL
em 10/03/2015 –
Campus Maragogi.
Neste consta os seguintes documentos:
requerimento
de
Auxílio
moradia,
declaração de que
atende os requisitos
contido
na
Lei
8.112/90, Art. 60-B,
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Divulgação
de
Portaria de Nomeação no D.O.U.,
comprovante de residência no município de Maceió,
contrato de locação
de imóvel residencial, certidão negativa de registro de
imóveis
de
11/09/2014
e
09/03/2015, recibos
de pagamento de
aluguel datados em
10/03/2015
e
07/05/2015 no valor
de R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos
reais), comprovantes
de pagamento do
auxílio-moradia –
SIAPE.
Constatação (007) Não houve
Recomendação
(001)
Recomendamos
com base no Art.
4º, Inciso III, § 1º
da O. N. nº 2, de
16 de maio de

Permanece as recomendações
apontadas
até
que
se
verifique o atendimento das
mesmas, uma vez que serão
objeto de verificação nas
próximas
auditorias.
Recomendamos ao gestor
para a necessidade de prestar
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2014, que sejam
anexadas
declaração
expressa
de
prorrogação
de
contrato
de
locação.
Constatação (008)
Recomendação
(001)
Recomenda-se
proceder a juntada
de processos, caso
haja outro processo
em
tramitação,
e/ou a anexação
dos recibos de
pagamento
de
aluguel referentes
aos
meses
de
janeiro, fevereiro,
abril,
junho
e
agosto do corrente
ano,
conforme
contrato (fls. 05 a
08). Além dos
recibos referentes
ao pagamento de
aluguel dos meses
setembro, outubro,
novembro
do

as informações/justificativas
dos órgãos de controle
interno quanto aos achados
de auditoria.
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corrente ano, referentes
à
prorrogação
de
contrato ou novo
contrato.
Constatação (009)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
observem
os
procedimentos de
organização
de
processos para os
trâmites processuais administrativos,
desde a abertura,
juntada
de
processos,
numeração
das
folhas
com
assinatura
do
responsável
(frente e verso),
documentos
exigidos, entre outros, obedecendo
suas
principais
fases, ou seja,
planejamento,
direção,
organização
e

251
controle.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
13

05/2015

Setor Responsável pela
Implementação
PROAD – Pro
Reitoria de Administração e Planejamento

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Constatação (001) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que os servidores
sejam orientados
quanto
ao
cumprimento dos
prazos
legais.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (002) Não houve.
Recomendação
(001) Recomendamos
que
os
servidores sejam
orientados quanto
aos prazos legais
para prestação de
contas.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (003) Não houve.
Recomendação
(001)
Com o objetivo de
cumprir à norma

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na

Informações

252
vigente,
recomendamos
que seja solicitado
a
justificativa
expressa quando o
afastamento
se
inicia a partir de
sexta-feira, e os
que
incluem
sábados,
domingos
e
feriados.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
13

05/2015

Setor Responsável pela
Implementação
PROAD – Pro
Reitoria de Administração e Planejamento

Nº da Constatação /
Recomendações

respectiva área auditada.

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Constatação (004) Não houve.
Recomendação
(001)
Tendo em vista o
objetivo
das
diárias
em
indenizar o servidor por despesas
extraordinárias
com
pousada,
alimentação
e
locomoção urbana
durante as viagens
a serviço do IFAL,
recomendamos
que estas sejam

Análise sobre Eventuais
Justificativas
Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informações
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pagas
antecipadamente
para que os servidores não sejam
prejudicados.
Constatação (005) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que a legislação
seja observada e o
Relatório
de
Viagem
do
Veículo
seja
anexado
a
Prestação
de
Contas.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Constatação (006) Não houve.
Recomendação
(001) Recomendamos
que
a
legislação
seja
observada e que
não
sejam
concedidas diárias
em situações que
as mesmas não
são devidas.

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.
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Constatação (007)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que haja uma
cobrança
maior
com relação ao
preenchimento
correto
dos
formulários
utilizados na solicitação
e
prestação
de
contas de Diárias
e Passagens.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
14

Setor Responsável pela
Implementação

07/2015 –
PROAD – Pro
Gestão Admi- Reitoria de Administrativa – nistração e PlaneProcessos de
jamento
Licitação,
Dispensa e
Inexigibilidade

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que, a fim dar
maior
comprovação
quanto à igualdade
de condições e,
principalmente,
em observância ao
Princípio
da
Impessoalidade,

Acatamos a recomendação. Por oportuno, registramos que, por ocasião
da tentativa de compra
de imóvel (Processo
23041.008565/2013-87),
publicamos o Edital de
Chamamento Público nº
01/2013, justamente com
o intuito de consultar o
mercado imobiliário local.
No
Processo
23041.006774/2014-77,

Justificativa
parcialmente
acatada. Apesar da justificativa por parte do Gestor, corroborando com a constatação apresentada, entendemos que, por se tratar de
contrato de valor vultuoso, é
imprescindível a observância de procedimentos que
garantam a melhor contratação. Assim sendo, esta AUDINT fará o acompanhamento nos próximos traba-

Informações
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sempre
que
houver
situação
análoga a esta
analisada, o IFAL
proceda à pesquisa
junto às imobiliárias quanto a
existência ou não
de imóvel que
atenda
às
necessidades
enumeradas
no
Termo
de
Referência.

tal procedimento não foi
repetido em virtude da
experiência fracassada
daquele aviso procura de
imóvel e da extrema urgência que a Administração tinha para fazer efetuar a locação, tendo em
vista que desde janeiro
de 2013 já havíamos tentado locar imóvel, conforme justificativas da
PROAD no Memorando
Eletrônico nº 81/2014 –
REIT-PROAD (fls. 01).

lhos de auditoria. Desta forma, mantém-se a recomendação anterior, para que o
Gestor efetue as pesquisas
no mercado imobiliário antes de qualquer contratação.

Constatação (002)
Recomendação
(001)
Recomendamos,
que, a fim de não
ensejar
risco
potencial ao ferimento
da
isonomia
e
suspeitas
ao
direcionamento,
seja considerado o
Decreto 7.203 de
04 de junho de
2010 que diz que:
Art. 2o Para os fins

Acatamos
a
recomendação.
Não
obstante, é importante
dizer que esta PróReitoria
de
Administração não tinha
conhecimento
da
situação de parentesco
entre um Diretor do
Instituto e um dos
proprietários do imóvel
locado. Em verdade,
somente por meio dessa
Auditoria é que estamos
tendo ciência desse fato.

Justificativa não acatada.
Esta AUDINT mantém a recomendação anterior, para
que o Gestor antes de contratar, verifique também, a
situação societária do contratado, em especial o possível grau de parentesco de
seus sócios com a dos servidores do órgão, abstendo-se
de efetuar esse tipo de contratação.
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deste
Decreto
considera-se:
(…) III – familiar:
o
cônjuge,
o
companheiro ou o
parente em linha
reta ou colateral,
por
consanguinidade
ou
afinidade, até o
terceiro grau.
Art. 3o (…) § 3º É
vedada também a
contratação direta,
sem licitação, por
órgão ou entidade
da administração
pública federal de
pessoa jurídica na
qual
haja
administrador ou
sócio com poder
de
direção,
familiar
de
detentor de cargo
em comissão ou
função
de
confiança que atue
na área responsável
pela
demanda
ou
contratação ou de
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autoridade a ele
hierarquicamente
superior no âmbito
de cada órgão e de
cada entidade.
14

07/2015 –
PROAD – Pro
Gestão Admi- Reitoria de Administrativa – nistração e PlaneProcessos de
jamento
Licitação,
Dispensa e
Inexigibilidade

Constatação (003)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que,
em
observância
ao
Princípio
da
Economicidade e
Eficiência,
proceda-se
à
preferência pela
locação
de
imóveis que não
estejam
localizados em áreas
nobres.

Acatamos parcialmente
a
recomendação,
porquanto, segundo estabelece o art. 24, X, da
Lei nº 8.666/93, será
dispensável a locação de
imóvel “destinado ao
atendimento
das
finalidades precípuas da
administração,
cujas
necessidades
de
instalação e localização
condicionem a sua escolha, desde que o preço
seja compatível com o
valor
de
mercado,
segundo
avaliação
prévia;”.
É dizer, a própria
legislação autoriza que
aspectos relacionados à
instalação e localização
do
imóvel
sejam
considerados
no
momento da sua escolha
pela Administração. É

Justificativa
parcialmente
acatada. Esta Auditoria mantém a recomendação tendo
em vista que não houve comprovações de que foram esgotadas as buscas por um imóvel, pelo menos, no mesmo
bairro que a sede da Reitoria
ou em bairros vizinhos, e que
também possuíssem um valor
de mercado inferior. Outrossim, entendemos que o valor
da contratação não pode ser o
único parâmetro considerado
na escolha, entretanto, nesse
caso, destacamos que não
houve sequer a comparação
com outros imóveis que levassem a Gestão à escolha
deste em detrimento de outros.
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consabido
que
as
contratações
públicas
devem se pautar pela
seleção da proposta mais
vantajosa
para
o
interesse público, e não
apenas da proposta com
o menor preço. Nesse
sentido, nem sempre a
locação de um imóvel
em área nobre pode ser
caracterizada
como
desvantajosa.
Outrossim, o Decreto nº
7.689/2012 permite a
escolha de imóvel em
razão do bairro ou região, quando isso for
necessário
ao
atendimento ao público,
tendo conta a facilidade
de acesso (art. 3º, § 2º).
Ora, se o imóvel em
questão foi locado como
Anexo da Reitoria, é de
se presumir que as
atividades que serão
desenvolvidas nele estão
intrinsecamente ligadas
à dinâmica de trabalho
da sede do Instituto,
inclusive no que concer-
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ne a fornecimento de
bens
(materiais
de
expediente, materiais de
apoio ao ensino, entre
outros)
e
serviços
(vigilância, manutenção
e locação de veículos, e
terceirizados).
Não é demais lembrar
que os setores que hoje
funcionam no prédio da
Ponta Verde integram a
Pró-Reitoria de Ensino,
a qual funciona no
prédio da Reitoria. Por
vezes,
servidores
e
alunos que normalmente
habitam o Anexo precisam se locomover até a
sede do Instituo durante
o expediente para tratar
de
assuntos
institucionais, seja no
que
concerne
a
atividade-fim (ensino a
distância), seja no que se
refere a atividade-meio
(administração).
Tal situação revela que
quanto mais distante o
Anexo ficar da sua sede,
menos
eficiente
e
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econômica
será
a
prestação do serviço
público.
Suponhamos
que o Anexo em tela
funcionasse no bairro do
Tabuleiro dos Martins, a
Reitoria
teria
dificuldades
bem
maiores para prestar o
apoio necessário aos setores de educação à
distância,
desde
problemas quanto ao
fornecimento
de
materiais até o gasto excessivo com combustível
e
manutenção
de
veículos. É importante
perceber que o Anexo
ainda integra a Reitoria e
dela
depende
para
desempenhar
com
eficiência as atividades
mais comezinhas até as
mais complexas.
Assim, pelos motivos
acima elencados, o mero
fato de o imóvel locado
situar-se em região nobre não significa dizer a
contratação foi desvantajosa para o Instituto, por-
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quanto, além de preço,
outros critérios legalmente previstos serviram
de base para a legítima
escolha da Administração, sempre tendo em
mira a melhor logística
administrativa e o respeito à legalidade e eficiência administrativa.
Constatação (003)
Recomendação
(002)
Recomendamos a
conferência
dos
cálculos
dos
valores
apresentados pelas
empresas
de
avaliação e perícia,
para quando na
constatação
de
algum equívoco,
proceda-se à correção.

Não
acatamos
a
recomendação.
Isso
porque verificamos que
há um equívoco dessa
Auditoria ao constatar
um suposto erro no cálculo do laudo de
avaliação imobiliária. De
fato, o somatório dos
valores
mínimo
e
máximo por sala não
são, respectivamente, R$
17.103,09
e
R$
21.388,84,
como
afirmado no Relatório.
Essa Auditoria chegou a
esses
valores
simplesmente porque deixou
de computar os valores
unitários de algumas
salas avaliadas de forma

Justificativa acatada. Na
análise do processo, não ficou claro a esta Auditoria
que os cálculos foram considerados por valor unitário da
sala por estarem em conjunto na planilha, portanto,
houve um equívoco na consideração dos valores.

262
idêntica. Conforme se
pode colher dos valores
finais do laudo (fl. 48),
as salas 404, 405 e 406
possuem os mesmos
valores mínimo de R$
1.065,61 e máximo de
1.343,48, ao passo que
as salas 504, 505 e 506
também têm os mesmos
valores mínimo de R$
1.080,82 e máximo de
R$ 1.376,28.
Isso significa dizer que
cada uma dessas salas
possuem esses valores
mínimos/máximos
de
forma isolada, e não em
conjunto. Pensar de
outro
modo,
seria
considerar que um grupo
de três salas teria sido
avaliado em R$ 1.065,61
(mínimo)
ou
R$
1.343,48 (máximo), por
exemplo. Tal situação
obviamente está fora da
realidade dos valores das
demais salas.
Em síntese, os cálculos
apresentados pela empresa de avaliação estão
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corretos, considerando
que, pela tabela, os valores unitários indicados
nas linhas das salas
404/405/406 e salas
504/505/506 precisam
ser multiplicados por 3.
Assim, o somatório
mínimo e máximo de R$
21.395,95 e de R$
26.828,36, respectivamente, mostram-se adequados.
Constatação (003)
Recomendação
(003)
Recomendamos
que, por prudência,
quando se tratar de
contrato de tão alto
valor relativo, o
IFAL,
observe
recomendações
contidas na decisão
nº 503/1996 – Plenário que diz que:
No
caso
de
dispensa de licitação, ressalvamos as
orientações
contidas
na

Acatamos parcialmente
a recomendação.
É importante destacar
que o laudo de avaliação
produzido pela empresa
Cotrim e Amaral Avaliações e Perícias Ltda foi
submetido à análise da
Superintendência
do
Patrimônio da União em
Alagoas – SPU/AL,
conforme fls. 110 /116
dos autos.
Nessa oportunidade, a
SPU/AL ratificou a
validade do laudo e o valor final definido para a
locação.
Acreditamos

Justificativa não acatada.
Nossa interpretação é a de
que a ratificação, indispensável inclusive, da SPU apenas reforça, mas não substitui outras avaliações como
determina a legislação. Esta
Auditoria mantém a recomendação de que a legislação seja seguida sempre a
fim de fortalecer as decisões
e garantir a legalidade dos
atos da administração do
Instituto Federal de Alagoas,
inclusive, por se tratar de
uma contratação de alto valor relativo.
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jurisprudência do
Tribunal de Contas
da União quanto à
observância
da
instrução
do
procedimento
acerca da locação
de bens imóveis de
terceiros a órgão da
Administração
Pública, no qual
destacamos,
em
síntese; a) declaração
sobre
necessidade
de
prestar
serviço
público no respectivo
local;
b)
declaração
preliminar do Departamento
do
Patrimônio
da
União que não
existe imóvel disponível no acervo,
capaz de atender as
necessidades;
c)
proposta
do
locador; d) prévia
avaliação escrita de
pelo menos 3 (três)
pessoas físicas ou

que essa medida de
parceria junto a SPU/AL
reforça a justeza do
valor contratado.
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jurídicas, regularmente habilitadas,
indicando o preço
médio
praticado
pelo
mercado
imobiliário
do
local de situação
do
imóvel;
e)
motivos da escolha
do imóvel e da
aceitação do valor
proposto; f) declaração do setor
financeiro
sobre
existência
de
crédito orçamentário suficiente para
atender a despesa
global do contrato;
e g) parecer do
setor jurídico sobre
a juridicidade e legalidade
do
processo, caraterizando as razões da
dispensa
de
licitação.
(grifo
nosso) Devendo o
IFAL optar sempre,
pela alternativa de
menor custo ao
erário.
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Constatação (004)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que,
em
observância
ao
Princípio
da
Eficiência,
seja
realizado
um
melhor
planejamento quanto às
contratações
públicas,
principalmente,
quando se tratar de
casos em que haja
dispensa
de
licitação e com
valores vultosos.
Em via de regra,
há
de
se
reconhecer
que
dois processos de
contratação com
um mesmo objeto
no
mesmo
período,
não
reflete o melhor
planejamento
possível. Faz-se
necessário, que em
casos especiais, se

Não
acatamos.
A
constatação
apontada
por essa Auditoria mostra-se incorreta na sua
essência, motivo por que
a recomendação em tela
perde o sentido. Explicamos. O fato de constar
na descrição do objeto
do Contrato nº 33/2014 a
destinação da locação
para o Arquivo Geral,
Almoxarifado
e
Patrimônio da Reitoria
não leva à conclusão de
ausência
de
planejamento.
Com efeito, desde o
início do processo de
contratação que a locação dos 4º e 5º andares
do prédio da Ponta
Verde se destina a “abrigar as instalações de
setores vinculados à
Pró-Reitoria de Ensino,
em
especial
o
Departamento
de
Ensino à Distância –
DEPEAD”,
conforme
item “1. OBJETO” do
Termo de Referência (fl.

Justificativa não acatada.
Esta Auditoria mantém a recomendação de que não haja
dois contratos com mesmo
objeto vigorando. O mesmo
objeto, não só consta no
contrato nº 33/2014, como
na publicação de seu extrato
no Diário Oficial da União
(DOU – Seção 3 de
05/11/2014, pag. 59) e no
Memorando Eletrônico nº
81/2014 – Reit – PROAD
(pag. 1 do processo analisado). Recomendamos, inclusive, considerando a justificativa apresentada pela
Gestão, que já que percebeu-se um equívoco na confecção do contrato e na publicação de seu extrato, que
proceda-se à imediata retificação, tendo em vista que a
publicidade dos atos da Administração não configuram
mero formalismo, mas sim,
condição de eficácia e moralidade, uma vez que é a divulgação oficial do ato para
conhecimento público e início de seus efeitos externos.
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comprove que a
medida adotada é
a que melhor
soluciona
a
necessidade
pública,
sendo
motivada por parte
do
gestor
competente.

04).
Por sua vez, o Contrato
nº 06/2015 (Processo nº
23041.015575/2014-50),
relativo à locação do
prédio da Jatiúca, tem
como
destinação
“abrigar as instalações
de setores vinculados à
Pró-Reitoria
de
Administração,
especialmente os setores
de
Arquivo,
Almoxarifado e Patrimônio” (vide item 1.
OBJETO do Termo de
Referência, fl. 2).
Em verdade, o que
houve foi apenas um
lapso da Coordenação de
Contratos da Reitoria no
momento de elaboração
do
instrumento
Contratual nº 33/2014,
que inseriu na cláusula
do objeto contratado a
destinação
“Departamento de Ensino à Distância –
DEPEAD,
Departamento de Seleções
e Ingressos – DSI,
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Centro de Línguas, Sala
multiuso
para
capacitação
de
servidores,
Arquivo
Geral
da
Reitoria,
Patrimônio da Reitoria
e Projeto Ing-Rede”,
destoando assim das
informações contidas no
Termo de Referência.
Muito
provavelmente
isso aconteceu porque
houve replicação parcial
da minuta elaborada para
a primeira tentativa de
locação
do
imóvel
(Processo
nº
23041.000199/2013-18),
que seria feita em sua
totalidade de andares, e
assim seria capaz de
suportes todos aqueles
setores.
Malgrado isso, a falha
formal na descrição do
objeto em um dos
termos de contrato não
implica ausência ou mal
planejamento
da
Administração
na
locação dos imóveis,
máxime quando há nos
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dois
processos
informações claras e
precisas
sobre
as
finalidades das duas
locações
imobiliárias,
conforme os termos de
referências.
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Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que, a fim dar
maior
comprovação quanto à
igualdade
de
condições
e,
principalmente, em
observância
ao
Princípio
da
Impessoalidade,
sempre que houver
situação análoga a
esta analisada, o
IFAL proceda à
pesquisa junto às
imobiliárias quanto
a existência ou não
de imóvel que
atenda
às
necessidades
enumeradas
no

Acatamos
a
recomendação.
Por
oportuno,
registramos
que, por ocasião da
tentativa de compra de
imóvel
(Processo
23041.008565/2013-87),
publicamos o Edital de
Chamamento Público nº
01/2013, justamente com
o intuito de consultar o
mercado
imobiliário
local.
No
Processo
23041.015575/2014-50,
tal procedimento não foi
repetido em virtude da
experiência fracassada
daquele aviso procura de
imóvel e da extrema
urgência que a Administração tinha para fazer
efetuar a locação, tendo
em vista que desde
janeiro de 2013 já

Justificativa
parcialmente
acatada. Apesar da justificativa por parte do Gestor, corroborando com a constatação apresentada, entendemos que, por se tratar de
contrato de valor vultuoso, é
imprescindível a observância de procedimentos que
garantam a melhor contratação. Assim sendo, esta AUDINT fará o acompanhamento nos próximos trabalhos de auditoria. Desta forma, mantém-se a recomendação anterior, para que
o Gestor efetue as pesquisas
no mercado imobiliário antes de qualquer contratação.
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Termo de
ferência.
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Re- havíamos tentado locar
imóvel,
conforme
justificativas da PROAD
no
Memorando
Eletrônico nº 81/2014 –
REIT-PROAD (fls. 01
do
Processo
23041.006774/2014-77).

Constatação (001)
Recomendação
(002)
Recomendamos
que,
em
observância
ao
Princípio
da
Economicidade e
Eficiência,
proceda-se à preferência
pela
locação de imóveis
que não estejam
localizados
em
áreas nobres.

Acatamos parcialmente Justificativa acatada.
a
recomendação,
porquanto, segundo estabelece o art. 24, X, da
Lei nº 8.666/93, será
dispensável a locação de
imóvel “destinado ao
atendimento
das
finalidades precípuas da
administração,
cujas
necessidades
de
instalação e localização
condicionem a sua escolha, desde que o preço
seja compatível com o
valor
de
mercado,
segundo
avaliação
prévia;”.
É dizer, a própria
legislação autoriza que
aspectos relacionados à
instalação e localização
do
imóvel
sejam
considerados
no
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momento da sua escolha
pela Administração. É
consabido
que
as
contratações
públicas
devem se pautar pela
seleção da proposta mais
vantajosa
para
o
interesse público, e não
apenas da proposta com
o menor preço. Nesse
sentido, nem sempre a
locação de um imóvel
em área nobre pode ser
caracterizada
como
desvantajosa.
Outrossim, o Decreto nº
7.689/2012 permite a
escolha de imóvel em
razão do bairro ou região, quando isso for
necessário
ao
atendimento ao público,
tendo conta a facilidade
de acesso (art. 3º, § 2º).
Ora, se o imóvel em
questão foi locado como
Anexo da Reitoria, é de
se presumir que as
atividades que serão
desenvolvidas nele estão
intrinsecamente ligadas
à dinâmica de trabalho

272
da sede do Instituto,
inclusive no que concerne a fornecimento de
bens
(materiais
de
expediente, materiais de
apoio ao ensino, entre
outros)
e
serviços
(vigilância, manutenção
e locação de veículos, e
terceirizados).
Não é demais lembrar
que os setores que hoje
funcionam no prédio da
Jatiúca integram a PróReitoria
de
Administração, a qual
funciona no prédio da
Reitoria. Cotidianamente
servidores
e
terceirizados das Áreas de
Almoxarifado
e
Patrimônio habitam o
Anexo e precisam se
locomover até a sede do
Instituo
durante
o
expediente para tratar de
assuntos institucionais,
com o objetivo de bem
executar as atividades de
suprimentos de toda
Reitoria, inclusivo, do
Anexo da Ponta Verde.

273
Tal situação revela que
quanto mais distante o
Anexo ficar da sua sede,
menos
eficiente
e
econômica
será
a
prestação do serviço
público.
Suponhamos
que o Anexo em tela
funcionasse no bairro do
Tabuleiro dos Martins, a
Reitoria
teria
dificuldades
bem
maiores para prestar o
apoio necessário aos setores de educação à
distância,
desde
problemas quanto ao
fornecimento
de
materiais até o gasto excessivo com combustível
e
manutenção
de
veículos. É importante
perceber que o Anexo
ainda integra a Reitoria e
dela
depende
para
desempenhar
com
eficiência as atividades
mais comezinhas até as
mais complexas, assim
como os setores de
Almoxarifado e Patrimônio
prestam
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imprescindível suporte a
todos os setores da
Reitoria.
Assim, pelos motivos
acima elencados, o
mero fato de o imóvel
locado situar-se em
região
nobre
não
significa dizer a contratação
foi
desvantajosa para o
Instituto,
porquanto,
além de preço, outros
critérios
legalmente
previstos serviram de
base para a legítima
escolha
da
Administração, sempre tendo
em mira a melhor
logística administrativa
e o respeito à legalidade
e
eficiência
administrativa.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
14

Setor Responsável pela
Implementação
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Análise sobre Eventuais
Justificativas

Constatação (003)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que,
em

Não
acatamos.
A
constatação
apontada
por essa Auditoria mostra-se incorreta na sua
essência, motivo por que

Justificativa não acatada. Esta
Auditoria mantém a recomendação de que não haja dois
contratos com mesmo objeto
vigorando. O mesmo objeto,

Informações
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Dispensa e
Inexigibilidade

observância
ao
Princípio
da
Eficiência,
seja
realizado
um
melhor
planejamento quanto às
contratações
públicas,
principalmente,
quando se tratar de
casos em que haja
dispensa
de
licitação e com
valores vultosos.
Em via de regra,
há
de
se
reconhecer
que
dois processos de
contratação com
um mesmo objeto
no
mesmo
período,
não
reflete o melhor
planejamento
possível. Faz-se
necessário, que em
casos especiais, se
comprove que a
medida adotada é
a que melhor
soluciona
a
necessidade
pú-

a recomendação em tela
perde o sentido. Explicamos. O fato de constar
na descrição do objeto
do Contrato nº 33/2014 a
destinação da locação
para o Arquivo Geral,
Almoxarifado
e
Patrimônio da Reitoria
não leva à conclusão de
ausência
de
planejamento.
Com efeito, desde o
início do processo de
contratação que a locação dos 4º e 5º andares
do prédio da Ponta
Verde se destina a “abrigar as instalações de
setores vinculados à
Pró-Reitoria de Ensino,
em
especial
o
Departamento
de
Ensino à Distância –
DEPEAD”,
conforme
item “1. OBJETO” do
Termo de Referência (fl.
04).
Por sua vez, o Contrato
nº 06/2015 (Processo nº
23041.015575/2014-50),
relativo à locação do

não só consta no contrato nº
33/2014, como na publicação
de seu extrato no Diário Oficial da União ( DOU – Seção
3 de 05/11/2014, pag. 59) e
no Memorando Eletrônico nº
81/2014 – Reit - PROAD
(pag. 1 do processo analisado). Recomendamos, inclusive, considerando a justificativa apresentada pela Gestão, que já que percebeu-se
um equívoco na confecção do
contrato e na publicação de
seu extrato, que proceda-se à
imediata retificação, tendo
em vista que a publicidade
dos atos da Administração
não configuram mero formalismo, mas sim, condição de
eficácia e moralidade, uma
vez que a é a divulgação oficial do ato para conhecimento
público e início de seus efeitos externos.
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blica,
sendo
motivada por parte
do
gestor
competente.

prédio da Jatiúca, tem
como
destinação
“abrigar as instalações
de setores vinculados à
Pró-Reitoria
de
Administração,
especialmente os setores
de
Arquivo,
Almoxarifado e Patrimônio” (vide item 1.
OBJETO do Termo de
Referência, fl. 2).
Em verdade, o que
houve foi apenas um
lapso da Coordenação de
Contratos da Reitoria no
momento de elaboração
do
instrumento
Contratual nº 33/2014,
que inseriu na cláusula
do objeto contratado a
destinação
“Departamento de Ensino à Distância –
DEPEAD,
Departamento de Seleções
e Ingressos – DSI,
Centro de Línguas, Sala
multiuso
para
capacitação
de
servidores,
Arquivo
Geral
da
Reitoria,
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Patrimônio da Reitoria
e Projeto Ing-Rede”,
destoando assim das
informações contidas no
Termo de Referência.
Muito
provavelmente
isso aconteceu porque
houve replicação parcial
da minuta elaborada para
a primeira tentativa de
locação
do
imóvel
(Processo
nº
23041.000199/2013-18),
que seria feita em sua
totalidade de andares, e
assim seria capaz de
suportes todos aqueles
setores.
malgrado isso, a falha
formal na descrição do
objeto em um dos termos de contrato não implica ausência ou mal
planejamento da Administração na locação dos
imóveis, máxime quando
há nos dois processos informações claras e precisas sobre as finalidades
das duas locações imobiliárias, conforme os termos de referências.
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Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que
todos
os
Termos
de
Referência sejam
analisados
e
assinados
pelo
gestor máximo do
órgão.

Acatamos a recomendação. No entanto, ressaltamos que se trata de
ocorrência atípica nos
processos de contratação
do IFAL. E tão logo o
Magnífico Reitor retorne
do período de férias, solicitaremos a assinatura
no termo de referência
em questão. Não obstante essa falha formal,
cabe registrar que consta
nos autos autorização do
Reitor para a celebração
do contrato, conforme
documento de fls. 184.

Justificativa
parcialmente
acatada. Mantemos a recomendação até que seja verificado que a mesma foi sanada,
bem como alertamos que esse
item será objeto de futuras
verificações nos trabalhos de
Auditoria.

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que, sempre que
possível, os cursos
e
eventos
propostos
pelo
IFAL
sejam
realizados
em
espaço
próprio,
como
nos
auditórios
dos
campi,
por

Acatamos parcialmente
a recomendação. Os
auditórios do IFAL
existentes há época,
foram descartados em
virtude da natureza do
evento, qual seja, um
curso
voltado
a
capacitação
de
servidores,
o
que
invariavelmente
requereria não apenas
um espaço físico suficiente, mas também,

Justificativa não acatada. Esta
Auditoria conhece a estrutura
dos Auditórios dos Campi
Marechal, Satuba, Palmeira
dos Índios e de Informática
do Campus Maceió, e não os
considera inadequados à
realização de eventos como a
capacitação de servidores.
São
auditórios
com
capacidade suficiente para
acomodar
um
número
razoável de participantes,
com mobiliário disponível em
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exemplo. A não ser
nos casos que
inviabilidade
de
datas
por
realização
de
eventos no local,
ou por manutenção
do espaço, no
período.
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Constatação (002)
Recomendação
(002)
Recomendamos
que, mesmo nos
casos de Dispensa
e Inexigibilidade
de Licitação, haja
sempre a aferição
da adequação dos
preços contratados
com o praticado no
mercado.
Bem
como, a consulta
aos
órgãos
públicos, acerca da
possibilidade
da
utilização
dos
espaços a eles
pertencentes
(como,
por
exemplo,

condições de mobiliário
e suporte operacional
condizentes
com
a
demanda. Imaginemos,
por exemplo, a dificuldade em se escrever
algo, sentado numa
cadeira sem o devido
apoio de braço. Esta é
somente uma simples
amostra de tantos outros
empecilhos
que
acabariam por prejudicar
o ministrar e a assimilação de conhecimentos
pelos
participantes.
Some-se a isso, o fato
de, assim como é de
praxe
nesta
Administração,
os
encaminhamentos serem
respaldados em parecer
favorável
da
Procuradoria
Jurídica/IFAL,
neste
caso, o Parecer Nº
173/2015/PFIFAL/PGF/AGU, fls. 26
e
27,
ao
que
transcrevemos
breve
trecho: “Com relação ao
local, sugerimos a busca

bom estado de conservação,
sistema de refrigeração, fácil
acesso, além de contar com
equipamentos de sonorização
do próprio IFAL. Quanto à
dificuldade
para
os
participantes
pudessem
escrever algo, como foi
justificado, este não seria um
empecilho que impedisse a
realização do evento nesses
espaços, tendo em vista que
alguns deles possuem cadeiras com apoio para escrever,
como por exemplo, o Campus
Satuba e o Campus Maceió.
Entretanto,
no
futuro,
estando, coincidentemente na
data do evento, estes espaços
sem condições de uso, sugerimos que sejam solicitadas as
disponibilidades de auditórios
de outros órgãos públicos,
como o da Ufal, por exemplo,
ou de entidades parceiras,
como o SENAI. Mantemos as
recomendações
constantes
neste Relatório nos próximos
eventos
propostos
e/ou
organizados pelo IFAL.
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auditórios
da
Universidade
ou
outros
órgãos
públicos).
Constatação (001)
Recomendação
(003)
Recomendamos
que a contratação
por Inexigibilidade
de Licitação seja
feita
apenas
quando não houver
possibilidade
de
contratar outra empresa do mesmo
ramo que forneça
serviço
semelhante.
Constatação (002)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que, apesar de não
haver
vedação
absoluta
e
de
entendermos que o
fornecimento
de
coffee
break
proporciona
um

pelo Hotel Radisson, em
face da sua localização,
expertise,
já
demonstradas em outros
contratos firmados com
o IFAL.
Sua
localização,
estrutura e know how de
fato são singulares.
Vale ressaltar que todos
os serviços que serão
prestados, atenderão à
capacitação de 138
(cento e trinta e oito)
pessoas, o que dará um
valor per capita de
menos de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais).
Apenas
para
comparação,
uma
inscrição em um curso
de
capacitação
promovido pela empresa
Zênite com igual objeto,
tem valor de R$
3.350,00, por pessoa.
Em síntese a capacitação
gratuita dos servidores
implicará o dispêndio de
baixíssimo valor, sendo
alvissareiro o apoio do
IFAL aos demais órgãos
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mínimo de conforto
aos
participantes, haja
razoabilidade
quanto aos valores
praticados,
tanto
em relação ao
mercado
quanto
em relação ao valor
total do contrato, já
que o objetivo do
mesmo era a contratação
de
empresa
para
prestação de serviços de Locação
de auditório com
infraestrutura
de
som, imagem e
iluminação, e não
contratação
de
alimentação.

federais, que se encontram há anos em
estado
de
penúria
financeira.
Com
relação
à
inexibilidade,
é
a
seguinte a disposição da
Lei nº 8.666/93: Art. 25.
É inexigível a Licitação
quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
Ora, uma vez afirmado
pela Administração que
o Hotel Radisson é o
único espaço adequado
suficiente para a realização deste evento, afirmação que endossamos, há
de se incidir a regra acima destacada, inclusive
quanto ao coffee-break e
serviços auxiliares, já
que obviamente tais serviços devem ser prestados pelo hotel.”
Com isso, não se deseja
aqui afirmar que a
contratação foi realizada
devido à sugestão da
PF/IFAL, mas sim, em
virtude de haverem sido
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engendradas buscas em
estabelecimentos
do
gênero,
aliadas
à
infrutífera
verificação
dentro
de
nossas
próprias
instalações
institucionais,
que,
apesar de não constarem
em
expresso
no
Processo, acabaram por
revelar que, de fato, a
contratação do Hotel
Radisson era a mais
vantajosa ao Instituto e à
promoção do evento. O
Parecer, portanto, veio a
ratificar as constatações
relativas à contratação.
Acatamos parcialmente
esta recomendação por
reconhecermos a ausência de comprovação processual da totalidade das
providências que efetivamente foram adotadas
ao tempo da contratação,
o que não acabou por
prejudicar a Eficiência e
Economicidade, como
afirmado, também, pela
Procuradoria
Federal/IFAL.
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latório
PAINT/2015
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Implementação
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Constatação (003)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que
todos
os
Termos
de
Referência sejam
analisados
e
assinados
pelo
gestor máximo do
órgão.

Acatamos a recomendação. No entanto, ressaltamos que se trata de
ocorrência atípica nos
processos de contratação
do IFAL. E tão logo o
Magnífico Reitor retorne
do período de férias, solicitaremos a assinatura
no termo de referência
em questão. Não obstante essa falha formal,
cabe registrar que consta
nos autos autorização do
Reitor para a celebração
do contrato, conforme
documento de fls. 24.

Justificativa
parcialmente
acatada. Mantemos a recomendação até que seja verificado que a mesma foi sanada,
bem como alertamos que esse
item será objeto de futuras
verificações nos trabalhos de
Auditoria.

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que
todos
os
Termos
de
Referência sejam
analisados
e
assinados
pelo

Acatamos a recomendação. No entanto, ressaltamos que se trata de
ocorrência atípica nos
processos de contratação
do IFAL. E, tão logo o
Magnífico Reitor retorne
do período de férias, solicitaremos a assinatura

Justificativa
parcialmente
acatada. Mantemos a recomendação até que seja verificado que a mesma foi sanada, bem como alertamos que
esse item será objeto de futuras verificações nos trabalhos
de Auditoria.

Informações
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gestor máximo do no termo de referência
órgão.
em questão. Não obstante essa falha formal,
cabe registrar que consta
nos autos a ratificação
da dispensa de licitação
(fl. 263) e a assinatura
contratual (fl. 291) por
parte do Magnífico Reitor.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
15

Setor Responsável pela
Implementação

Informações

12/2015 –
Diretoria de Ad- Informação (001)
Gestão Admi- ministração e Pla- Observa-se pelo cupom fiscal que o valor total referente ao gasto com combustível no período
nistrativa – nejamento – Co- analisado foi de R$ 178,11 – não apresentando diferença em relação ao Mapa de Controle do
Transportes –
ordenação de Desempenho e Manutenção do Veículo, anexo III, da Portaria no 1871/GR, de 12 agosto de 2013.
Campus SatuTransportes
Verifica-se ainda que o valor apresentado no Mapa de Controle referente a manutenção e
ba
conservação – RS 800,00 não apresenta divergência em relação ao Relatório de Valores
Comprometidos – Ticket Car.
Nas tabelas abaixo são apresentadas as informações referentes ao veículo Gol – NMF 1271
retiradas dos relatórios de viagem, anexo II, da Portaria no 1871/GR, de 12 agosto de 2013.
Informação (002)
Pelas informações apresentadas no mapa de controle – o veículo Gol – NMF 1271 rodou 267 km
no período de janeiro à abril de 2015, nos relatórios de viagens verificam-se 267 km – não
apresentando divergências entre as informações.
Informação (003)
Observa-se pela soma dos valores dos cupons fiscais que o valor total referente ao gasto com
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combustível no período analisado foi de R$ 1.088,69 – não apresentando diferença em relação ao
Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo, anexo III, da Portaria no 1871/GR, de
12 agosto de 2013.
Nas tabelas abaixo são apresentadas as informações referentes ao veículo Nissan – MVD 6131
retiradas dos relatórios de viagem, anexo II, da Portaria no 1871/GR, de 12 agosto de 2013.
Informação (004)
Pelas informações apresentadas no mapa de controle – o veículo Nissan – MVD 6131 rodou 3.255
km no período de janeiro à abril de 2015, nos relatórios de viagens verificam-se 3.255 km – não
apresentando divergências entre as informações.
Informação (005)
Observa-se pela soma dos cupons fiscais que o valor total referente ao gasto com combustível no
período analisado foi de 2.326,95 – não apresentando diferença em relação ao Mapa de Controle
do Desempenho e Manutenção do Veículo, anexo III, da Portaria n o 1871/GR, de 12 agosto de
2013. Verifica-se ainda que o valor apresentado no Mapa de Controle referente a manutenção e
conservação – R$ 7.552,00 não apresenta divergência em relação aos Relatórios de Valores
Comprometidos – Ticket Car.
Informação (006)
Pelas informações apresentadas no mapa de controle – o Ônibus – MUG 5655 rodou 1.975 km no
período de janeiro à abril de 2015, nos relatórios de viagens verificam-se 1.975 km – não
apresentando divergências entre as informações.
Informação (007)
Observa-se pela soma dos cupons fiscais que o valor total referente ao gasto com combustível no
período analisado foi de R$ 7.702,12 – não apresentando diferença em relação ao Mapa de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo, anexo III, da Portaria n o 1871/GR, de 12
agosto de 2013. Verifica-se ainda que o valor apresentado no Mapa de Controle referente a
manutenção e conservação – R$ R$ 7.702,12 não apresenta divergência em relação aos Relatórios
de Valores Comprometidos – Ticket Car.
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Informação (008)
Pelas informações apresentadas no mapa de controle – o Ônibus – MUG 5655 rodou 8.399 km
no período de janeiro à abril de 2015, nos relatórios de viagens verificam-se 8.399 km – não
apresentando divergências entre as informações.
Informação (009)
Observa-se pela soma dos cupons fiscais que o valor total referente ao gasto com combustível no
período analisado foi de R$ 2.555,55 – não apresentando diferença em relação ao Mapa de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo, anexo III, da Portaria n o 1871/GR, de 12
agosto de 2013. Verifica-se ainda que o valor apresentado no Mapa de Controle referente a
manutenção e conservação – R$ 1.401,00 não apresenta divergência em relação aos Relatórios de
Valores Comprometidos – Ticket Car. Na tabela 26 – Quadro Comparativo – observa-se uma
diferença de 4km entre o Mapa de Controle e os relatórios de viagens.
Informação (010)
Pelas informações apresentadas no mapa de controle – a Parati – NMK 1319 rodou 8.258 km
no período de janeiro à abril de 2015, nos relatórios de viagens verificam-se 8.262 km –
apresentando divergências entre as informações. Verifica-se, ainda, sobreposição de horários
em viagens realizadas no período analisado.
Informação (011)
Observa-se pela soma dos valores dos cupons fiscais que o valor total referente ao gasto com
combustível no período analisado foi de R$ 1.088,69 – não apresentando diferença em relação ao
Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo, anexo III, da Portaria no 1871/GR, de
12 agosto de 2013. Na tabela 32 – Quadro Comparativo – observa-se uma diferença de 809 km
entre os relatórios de viagens e os Mapas de Controle.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

Setor Responsável pela

Nº da Constatação /

Manifestação da Gestão / Situações das Im-

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Informações
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Implementação
15

Recomendações

plementações

12/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação (001) Não houve.
Gestão Admi- ministração e Pla- Recomendação
nistrativa – nejamento – Co- (001)
Transportes –
ordenação de
Recomendamos
Campus SatuTransportes
que o responsável
ba
pela
área
de
transportes
verifique
e
acompanhe com
maior efetividade
o preenchimento
das
Guias
de
Solicitação
de
Veículos,
Relatórios
de
Viagens e Mapas
de Controle do
Desempenho
e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim,
divergências entre
as
informações
fornecidas
pela
área de transportes
e os dados da
análise
de
consumo
(analítico)
–
apresentados pela
empresa
Ticket

Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informação (012)
Observa-se
pela
soma dos valores
dos cupons fiscais
que o valor total referente ao gasto com
combustível
no
período
analisado
foi de R$ 5.629 –
não
apresentando
diferença em relação
ao
Mapa
de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo,
anexo
III,
da
Portaria no 1871/GR,
de 12 agosto de
2013.
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Car. Recomendase, ainda, que seja
justificada
a
diferença
apresentada.
Informação (013)
Pelas informações
apresentadas
no
mapa de controle –
a Van – HOC 6790
rodou 5.629 km no
período de janeiro à
abril de 2015, nos
relatórios de viagens
verifica a mesma
quilometragem
–
não
apresentando
divergências entre
as informações.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
15

Setor Responsável pela
Implementação

Informações

12/2015 –
Diretoria de Ad- Informação (013)
Gestão Admi- ministração e Pla- Pelas informações apresentadas no mapa de controle – a Van – HOC 6790 rodou 5.629 km no
nistrativa – nejamento – Co- período de janeiro à abril de 2015, nos relatórios de viagens verifica a mesma quilometragem –
Transportes –
ordenação de não apresentando divergências entre as informações.
Campus SatuTransportes
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ba

Informação (014)
Foram disponibilizadas cópias das carteiras de habilitação dos motoristas. Não encontram-se na
documentação fornecida as cópias das respectivas portarias para condução dos veículos.
PORTARI
A

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

Setor Responsável pela
Implementação

NOME

HABILIT CATEGORIA
AÇÃO

VALIDADE

S. P. da
S.

00279280
890

D

07/01/2018

L. C. do
N. R.

00208989
991

AE

30/07/2017

D. F.

00317909
834

D

30/10/2018

M. da S.
G.

00127224
762

D

15/04/2016

A. J. G.

03213209
526

B

07/02/2019

J. A. P.

02786104
230

AD

05/03/2018

J.N. C.
L.

00781534
401

AD

27/10/2019

Informações
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12/2015 –
Diretoria de AdGestão Admi- ministração e Planistrativa –
nejamento
Transportes –
Campus São
Miguel dos
Campos

Informação (001)
Dentre as questões levantadas no check list utilizado, tendo por base a Portaria 1.438/GR de
27/09/2011 e a Instrução Normativa nº 03/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – levantamos junto à Coordenação Administração e Manutenção as seguintes informações:
001.1 – A área de transportes é exercida pelo Coordenador de Administração e Manutenção – com
o apoio de (01) um contratado.
001.2 – Não existem veículos de terceiros (fretamento ou locação) em uso na instituição.
001.3 – Não houve casos de acidentes com veículos oficiais.
001.4 – Os veículos de serviços foram utilizados apenas no transporte de servidores a serviço e de
materiais, bem como à execução de atividades específicas.
001.5 – Não é feito o transporte de familiares do servidor ou de pessoas estranhas ao serviço
público.
001.6 – Os veículos oficiais não são utilizados em excursões ou passeios.
001.7 – Os veículos não são guardados em garagens residenciais.
001.8 – O transporte para estabelecimentos comerciais e congêneres só é feito quando é preciso
comprar materiais para o Campus.
001.9 – Os veículos de serviços comuns têm cor branca, placa oficial de acordo com definição dos
órgãos de trânsito e possuem um retângulo de 690x330 mm, na cor amarelo ouro ou similar
(pintura ou adesivo), localizado nas portas dianteiras, posicionado abaixo das janelas e nos dois
metros iniciais de cada unidade acoplada. O retângulo contém a sigla do órgão ou entidade e seu
logotipo, quando for o caso; as expressões “GOVERNO FEDERAL” e “PODER EXECUTIVO”
uma tarja preta contendo a expressão “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”.
Obs: A Amarok OHK 2412 não se encontrava no local no momento da verificação in loco.
001.10 – O IFAL providenciou a renovação do licenciamento anual de veículos automotores em
tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, bem
como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres.
001.11 – O cadastro de veículos está atualizado.
001.12 – O Plano Anual de Aquisição de Veículos do IFAL está sendo elaborado com base na
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avaliação do estado da frota de veículos a partir dos mapas de controle do desempenho e
manutenção dos veículos e outras informações importantes.
001.13 – Os veículos oficiais não estão sendo utilizados para o transporte de pessoas a locais de
embarque e desembarque, na origem e no destino, em viagens a serviço, quando estas receberam a
indenização prevista no art. 8º do Decreto 5.992/2006.
001.14 – A programação diária de deslocamentos dos veículos está respeitando as solicitações do
dia anterior, objetivando racionalizar as saídas para itinerários possíveis de serem atendidos por
um só veículo, visando atender a diversos serviços, economizando tempo, combustível, desgaste
de veículos e riscos.
001.15 – Quando há mudanças de itinerário e/ou desistências, as mesmas estão sendo informadas e
justificadas por escrito antes dos deslocamentos em registro no próprio formulário.
001.16 – No ato de saída e no retorno, os veículos estão sendo vistoriados pelo motorista e por
servidor designado pela área de transporte, visando averiguar as condições gerais do veículo:
equipamentos e acessórios obrigatórios, documentação, defeitos e avarias, condições de higiene e
limpeza, comunicando qualquer irregularidade no Relatório de Viagem.
001.17 – Existem rotinas de desembaraço junto aos órgãos de trânsito, de todas as ocorrências
envolvendo veículos oficiais de sua Unidade e de obtenção do correspondente Boletim de
Ocorrência junto à Delegacia de Polícia do local nos casos de acidente de trânsito, bem como, de
manutenção preventiva e corretiva, reparo, trocas de pneus, abastecimento, lavagem e lubrificação
dos veículos do IFAL.
001.18 – Os veículos oficiais são recolhidos em garagem ou estacionamento apropriados.
001.19 – Os veículos oficiais são eventualmente utilizados aos sábados, domingos e feriados.
Informação (002)
Pelas informações apresentadas no quadro comparativo, tabela – 02, observa-se que o Ônibus –
ORG 0721 rodou 960 km. Na informação apresentada no Mapa de Controle do Desempenho e
Manutenção do Veículo, tabela – 01, verifica-se que foram rodados 1.218 km.
Informação (003)
Pelas informações apresentadas nos relatórios de viagens, tabela – 08, observa-se que a Parati –
NMO 7360 rodou 959 km. Na informação apresentada no Mapa de Controle do Desempenho e
Manutenção do Veículo, tabela – 07, verifica-se que foram rodados 1.051 km, uma diferença de 92
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km.
Informação (004)
Pelas informações apresentadas no quadro comparativo, tabela – 14, observa-se pelos relatórios de
viagens que a L200 – NMO 7360 rodou 3.397 km. Na informação apresentada no Mapa de
Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo, tabela – 13, verifica-se que foram rodados
6.278 km.
Informação (005)
Observa-se pelas informações do Mapa de Controle, tabela – 19, que no período de março à abril
de 2015 a Amarok – OHK 2412 rodou 2.149 km, no entanto não foi apresentada guia de
solicitação do veículo nem relatórios de viagens.
Informação (006)
Durante a verificação “In loco” quanto às condições físicas da frota, observamos os veículos
Parati – NMO 7360, L200 – NMK 1289 e Ônibus – ORG 0721 em bom estado de limpeza e
conservação.
Informação (007)
Foram disponibilizadas cópias das carteiras de habilitação dos motoristas. Não encontram-se na
documentação fornecida as cópias das respectivas portarias para condução dos veículos.
NOME
HABILITAÇ CATEGORI
VALIDADE
ÃO
A
J. H. dos
S.

0034270786
7

B

15/08/2018

J. L. de
O

0153740997
0

B

12/01/2020

F. B. B

0410064133

B

09/03/2017
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0
M. N. B

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
16

Setor Responsável pela
Implementação

12/2015 –
Diretoria de AdGestão Admi- ministração e Planistrativa –
nejamento
Transportes –
Campus São
Miguel dos
Campos

0034746423
0

E

22/04/2018

Nº da Constatação /
Recomendações

Manifestação da Gestão / Situações das Implementações

Análise sobre Eventuais
Justificativas

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomenda-se a
autorização formal
do Reitor para o
uso dos veículos
oficiais
aos
sábados, domingos e feriados.

Em
relação
as
constatações/recomendações constantes
no
relatório
acima
referenciado, temos a
informar o seguinte:
Estamos providenciando
a autorização formal do
Reitor para o uso
eventual dos veículos
oficiais aos sábados,
domingos e feriados, enfatizando
que
os
veículos raramente são
utilizados nesses dias
(geralmente, apenas, em
dia de exame de
seleção);
As Portarias do Reitor
autorizado os motoristas
a
conduzirem
os
veículos
oficiais,

Pela justificativa por parte
do Gestor, corroborando
com a constatação apresentada, entende-se que o
mesmo pretende adotar
medidas no sentido de sanar
as impropriedades. Assim
sendo,
esta
AUDINT
verificará nas próximas
auditorias os procedimentos
e medidas utilizadas.

Constatação (002)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que o responsável
pela
área
de
transportes
verifique
e
acompanhe com
maior efetividade
o preenchimento
das
Guias
de

Informações
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Solicitação de Veículos, Relatórios
de
Viagens
e
Mapas
de
Controle
do
Desempenho
e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências entre as informações fornecidas
pela área de transportes e os dados
da
análise
de
consumo
(analítico) – apresentados pela empresa Ticket Car.
Recomenda-se,
ainda, que seja
justificada
a
diferença
apresentada.

estavam de posse dos
respectivos motorista e
já se providenciou uma
cópia de cada uma para
o arquivo do Setor de
Transporte;
Quanto as diferenças de
quilometragem
apresentadas entre o
Mapa de Controle e os
Relatórios de Viagem,
informamos que isso
vem acontecendo em
virtude do Setor de
Transporte não ter elaborado
Relatório
de
Viagem
em
alguns
deslocamentos,
principalmente naqueles
realizados dentro ou no
entorno da Cidade de
São Miguel dos Campos.
Entretanto,
nos
comprometemos
a
Constatação (003) realizar este controle a
partir do próximo ano.
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença
apresentada e a
descontinuidade
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na quilometragem
rodada.
Recomendamos,
ainda,
que
o
responsável pela
área de transportes
verifique
e
acompanhe com
maior efetividade
o preenchimento
das
Guias
de
Solicitação
de
Veículos,
Relatórios
de
Viagens e Mapas
de Controle do
Desempenho
e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim,
divergências entre
as
informações
fornecidas
pela
área de transportes
e os dados da
análise
de
consumo
(analítico)
–
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.
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Constatação (004)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença
apresentada e a
descontinuidade
na quilometragem
rodada.
Recomendamos,
ainda,
que
o
responsável pela
área de transportes
verifique
e
acompanhe com
maior efetividade
o preenchimento
das
Guias
de
Solicitação de Veículos, Relatórios
de
Viagens
e
Mapas
de
Controle
do
Desempenho
e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências entre as informações fornecidas
pela área de transportes e os dados
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da
análise
de
consumo
(analítico) – apresentados pela empresa Ticket Car.
Constatação (005)
Recomendação
(001)
Recomendamos
ao
responsável
pela
área
de
transportes
que
seja criado um
histórico
dos
veículos
e
destacado
nos
relatórios
de
viagens
problemas,
informações,
ocorrências
ou
reclamações sobre
as condições ou
desempenho dos
veículos
que
justifiquem
os
valores gastos em
manutenção
e
conservação.
Nº do Re-

Ação do

Setor Res-

Nº da Constata-

Manifestação da Ges-

Análise sobre Eventuais

Informações
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latório
17

PAINT/2015

ponsável pela
Implementação

12/2015 –
Diretoria de AdGestão Admi- ministração e Planistrativa –
nejamento
Transportes –
Campus Maceió

ção /
Recomendações

tão / Situações das Implementações

Justificativas

Constatação (001)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que
seja
justificada a inconsistência apresentada.

O veículo saiu do
Campus Maceió para
entregar documentos na
Reitoria e a algumas
empresas no centro da
cidade. Acontece que o
motorista verificou que o
vidro lateral direito da
porta traseira não subia,
pois o engenho, peça que
levanta o vidro estava
danificado. O veículo foi
levado direto a oficina
mecânica para reparos
na peça danificada, e
como era sexta feira a
tarde, dia 24 de abril, a
oficina só devolveu o
veículo na terça pela
manhã, pois havia um
fluxo muito grande de
veículos na oficina. Não
foi fechada a quilometragem na ida a
oficina, para não haver
diferença de quilometragem, ao qual fechou
quando
o
veículo
retornou a garagem.

Justificativa
acatada
parcialmente em virtude de
não haver justificativa no
Relatório de Viagem sobre a
mudança no percurso e
finalidade da viagem, face
ao disposto na portaria de
transportes Nº 1871/GR, de
12 de agosto de 2013:
(…)
Art. 13. A solicitação do uso
de veículos da frota oficial do
IFAL deve ser acompanhada
de todas as informações
necessárias à programação
do deslocamento, incluindo
obrigatoriamente:
§ 1º Qualquer mudança no
itinerário
deverá
ser
justificada, por escrito, pelo
Solicitante antes do deslocamento, com aprovação do
Executor.
(…)
§ 4º Modificações no
itinerário, após iniciado o
deslocamento, somente poderão ocorrer em virtude de
eventualidade
justificada,
devendo ser descritas no

Informação (001)
Não houve nenhuma
divergência entre as
informações
do
Relatório de Viagem
(Anexo
II)
da
Portaria nº 187/GR
de 2013 e do Mapa
de Controle de
Desempenho
e
Manutenção
de
Veículos.
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Relatório de Viagem e
apresentadas
para
homologação no retorno.
E, ainda, no artigo 18:
Art. 18. Quando da utilização
de veículos da frota oficial do
IFAL
é
vedado:(...)
II.Deslocar-se com o veículo
por itinerários e para locais
não indicados na solicitação
aprovada, ainda que no
mesmo local de destino,
salvo
em
caso
de
eventualidade
justificada;
III.Utilizar o veículo para
fins e com objetivos diversos
da solicitação aprovada;
Constatação (002)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença
apresentada.
Recomendamos,
ainda,
que
o
responsável pela
área de transportes
verifique e acompanhe com maior
efetividade
o

Houve um erro de digitação quanto ao preenchimento do mapa de
controle de desempenho
e manutenção do veículo. Acontece que a pessoa que foi digitar os valores de quilômetros neste mapa, o fez pelo mapa
analítico emitido pela Tichet Car, ao qual sempre
dá diferença, por motivo
da tempestividade, ou
seja, quando chega ao

Justificativa acatada parcialmente. Pela justificativa por
parte do Gestor, corroborando com a constatação
apresentada, entende-se que
o mesmo pretende adotar
medidas no sentido de sanar
a impropriedade. Assim sendo, esta AUDINT verificará
nas próximas auditorias os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

Informação (002)
Não houve nenhuma
divergência entre as
informações
do
Relatório de Viagem
(Anexo
II)
da
Portaria nº 187/GR
de 2013 e do Mapa
de Controle de
Desempenho
e
Manutenção
de
Veículos.

300
preenchimento das
Guias
de
Solicitação
de
Veículos,
Relatórios
de
Viagens e Mapas
de Controle do
Desempenho
e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim, divergências
entre
as
informações
fornecidas
pela
área de transportes
e os dados da
análise de consumo
(analítico)
–
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.

fim de cada mês a empresa não coloca os
abastecimentos com suas
quilometragens no mês
em curso, e sim no mês
seguinte, quando dos
dias 29, 30 ou 31 de
cada mês. Isso foi constatado por nós que tentamos fazer o mapa de
acordo com os valores
da Ticket Car. Assim,
passamos a preencher
através dos relatórios de
viagens que é mais confiável. Acontece que esquecemos de corrigir as
quilometragens no mapa
de controle para este veículo.

Constatação (003) Justificativa não apre- Assim sendo, esta AUDINT
Recomendação
sentada.
acompanhará através do pla(001)
no de providências 2016
Recomendamos
uma possível a justificativa
que
seja
por parte da Gestão. Desta
justificada a diforma, mantém-se a referença
comendação.
apresentada, bem
como a compatibilidade com o

Informação (003)
Não houve divergência
relevante
para esta AUDINT
entre as informações
do Relatório de
Viagem (Anexo II)
da
Portaria
nº
187/GR de 2013 e
do Mapa de Con-

301
itinerário.

Constatação (004)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença
apresentada.
Recomendamos,
ainda,
que
o
responsável pela
área de transportes
verifique
e
acompanhe com
maior efetividade
o preenchimento
das
Guias
de
Solicitação
de
Veículos, Relatórios de Viagens e
Mapas
de
Controle
do
Desempenho
e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim,

trole de Desempenho e Manutenção
de Veículos, embora
que toda diferença
deva ser devidamente justificada.
Houve um erro de
digitação quanto ao
preenchimento do mapa
de
controle
de
desempenho e manutenção
do
veículo.
Acontece que a pessoa
que foi digitar os valores
de quilômetros neste
mapa, o fez pelo mapa
analítico emitido pela
Ticket Car, ao qual
sempre dá diferença, por
motivo da tempestividade, ou seja, quando
chega ao fim de cada
mês a empresa não
coloca
os
abastecimentos com suas
quilometragens no mês
em curso, e sim no mês
seguinte, quando dos
dias 29, 30 ou 31 de
cada mês. Isso foi
constatado por nós que

Justificativa acatada parcialmente. Pela justificativa por
parte do Gestor, corroborando com a constatação
apresentada, entende-se que
o mesmo pretende adotar
medidas no sentido de sanar
a impropriedade. Assim sendo, esta AUDINT verificará
nas próximas auditorias os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

Informação (004)
Não houve divergência
relevante
para esta AUDINT
entre as informações
do Relatório de
Viagem (Anexo II)
da
Portaria
nº
187/GR de 2013 e
do Mapa de Controle de Desempenho e Manutenção
de Veículos, embora
que toda diferença
deva ser devidamente justificada.

302
divergências entre
as
informações
fornecidas
pela
área de transportes
e os dados da
análise
de
consumo
(analítico)
–
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.

tentamos fazer o mapa
de acordo com os
valores da Ticket Car.
Assim,
passamos
a
preencher através dos
relatórios de viagens que
é
mais
confiável.
Acontece
que
esquecemos de corrigir
as quilometragens no
mapa de controle para
este veículo.

Constatação (005)
Recomendação
(001)
Recomenda-se que
seja justificada a
diferença
apresentada.
Recomendamos,
ainda,
que
o
responsável pela
área de transportes
verifique
e
acompanhe com
maior efetividade
o preenchimento
das
Guias
de
Solicitação
de
Veículos, Relatórios de Viagens e
Mapas
de

Houve um erro de digitação quanto ao preenchimento do mapa de
controle de desempenho
e manutenção do veículo. Acontece que a pessoa que foi digitar os valores de quilômetros neste mapa, o fez pelo mapa
analítico emitido pela Tichet Car, ao qual sempre
dá diferença, por motivo
da tempestividade, ou
seja, quando chega ao
fim de cada mês a empresa não coloca os
abastecimentos com suas
quilometragens no mês
em curso, e sim no mês
seguinte, quando dos

Justificativa acatada parcialmente. Pela justificativa por
parte do Gestor, corroborando com a constatação
apresentada, entende-se que
o mesmo pretende adotar
medidas no sentido de sanar
a impropriedade. Assim sendo, esta AUDINT verificará
nas próximas auditorias os
procedimentos e medidas
utilizadas. Desta forma,
mantém-se a recomendação.

Informação (005)
Não houve divergência
relevante
para esta AUDINT
entre as informações
do Relatório de
Viagem (Anexo II)
da
Portaria
nº
187/GR de 2013 e
do Mapa de Controle de Desempenho e Manutenção
de Veículos, embora
que toda diferença
deva ser devidamente justificada.

303
Controle
do
Desempenho
e
Manutenção
do
Veículo – evitando
assim,
divergências entre
as
informações
fornecidas
pela
área de transportes
e os dados da
análise
de
consumo
(analítico)
–
apresentados pela
empresa
Ticket
Car.

dias 29, 30 ou 31 de
cada mês. Isso foi constatado por nós que tentamos fazer o mapa de
acordo com os valores
da Ticket Car. Assim,
passamos a preencher
através dos relatórios de
viagens que é mais confiável. Acontece que esquecemos de corrigir as
quilometragens no mapa
de controle para este veículo.

Constatação (006)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que todo o uso de
veículo oficial do
IFAL
seja
realizado
conforme
a
Portaria
no
1871/GR, de 12
agosto de 2013 e
que quaisquer despesas
referentes
aos veículos sejam

O Cartão Genérico GEN
– 9001, foi emprestado
ao Campus Maragogi,
no exato período em que
foi constatado a irregularidade. Acontece senhor
auditor, que foi cobrado
de nossa parte as prestações de contas com as
devidas notas de abastecimento de combustíveis, bem como os relatórios de saídas de veículos para podermos
controlar estes abasteci-

Justificativa não acatada.
Pela justificativa por parte
do Gestor, corroborando
com a constatação apresentada, entende-se que o mesmo pretende adotar medidas
para que a impropriedade
detectada não aconteça novamente. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas auditorias os procedimentos e medidas utilizadas. Desta forma, mantém-se a recomendação.

Informação (006)
Não houve divergência
relevante
para esta AUDINT
entre as informações
do Relatório de
Viagem (Anexo II)
da
Portaria
nº
187/GR de 2013 e
do
Mapa
de
Controle de Desempenho e Manutenção de Veículos,
embora que toda
diferença deva ser

304
devidamente
comprovadas pela
identificação
de
cada veículo.
Recomendação
(001)
Recomendamos
que
seja
comprovada
a
despesa
apresentada
no
relatório.

mentos. No entanto, o sr.
Manoel Carlos, Diretor
de Administrativo do
Campus Maragogi, nunca nos repassou tais documentos. Fizemos cobranças verbais e por escrito e não obtivemos
respostas. No dia 30 de
abril eu solicitei de volta
o cartão genérico a fim
de bloquear os abastecimentos e forçá-lo a
entregar os relatórios e
notas
dos
abastecimentos passados. Os
abastecimentos dos veículos daquele Campus
foi normalizado e assim,
ele não nos passou tais
documentos. Em sua defesa, o Sr. Manoel Carlos nos disse que não havia pessoal suficiente
para realizar tais controle, e ele sozinho não
dava conta dos serviços.
Assim senhor Auditor,
conseguimos
algumas
informações de alguns
abastecimentos daquele
Campus, mas sem o de-

devidamente
ficada.

justi-
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vido controle da quilometragem, que vai em
anexo com estas justificativas.

Nº do Re-

Ação do

Setor Res-

Constatação (007)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que os defeitos
apresentados ou a
necessidade
de
reparos
dos
veículos
sejam
devidamente
relatados
nos
Relatórios
de
Viagens.

Vamos seguir a orientação desta Auditoria Interna quanto aos defeitos
e reparos que devam ser
feitos em nossos veículos e que não são relatados pelos condutores. Fizemos uma reunião com
todos os motoristas da
nossa Coordenação, e foi
solicitado que os mesmos relatem no campo
próprio dos relatórios de
viagens, todo e qualquer
defeito, avaria, ou anomalia verificada no veículo, quando da sua condução. Criamos também
um quadro na parede,
para o controle de troca
de óleo e defeitos verificados em cada veículo,
para posterior solução
devida em oficina mecânica credenciada.

Justificativa acatada. Pela
justificativa por parte do
Gestor, corroborando com a
constatação apresentada, entende-se que o mesmo pretende adotar medidas no
sentido de sanar a impropriedade. Assim sendo, esta
AUDINT verificará nas
próximas auditorias os procedimentos e medidas utilizadas. Desta forma, mantém-se a recomendação.

Informação (007)
Não houve divergência
relevante
para esta AUDINT
entre as informações
do Relatório de
Viagem (Anexo II)
da
Portaria
nº
187/GR de 2013 e
do Mapa de Controle de Desempenho e Manutenção
de Veículos, embora
que toda diferença
deva ser devidamente justificada.

Nº da Constata-

Manifestação da Ges-

Análise sobre Eventuais

Informações

306
latório
18

PAINT/2015

ponsável pela
Implementação

12/2015 –
Diretoria de AdGestão Admi- ministração e Planistrativa –
nejamento
Transportes –
Campus Maragogi

ção /
Recomendações

tão / Situações das Implementações

Constatação (001) Não houve.
Recomendação
(001)
Recomendamos
ao
responsável
pela
área
de
transportes
envidar esforços
no sentido de
maior efetividade
nas
ações
de
controle referentes
à utilização dos
veículos oficiais.

Justificativas
Permanece a recomendação
até que se verifique o
saneamento da constatação
apontada em uma próxima
ação a ser desenvolvida na
respectiva área auditada.

Informação (001)
A frota de veículos
oficiais do campus
Maragogi é composta por uma caminhonete Mitsubishi L200 – NMG
6269; um Ônibus
Volare W9 – ORG
0711; uma Parati –
NMM 0321 e uma
caminhonete
Amarok – OHK
2442.
Informação (002)
Não foram fornecidas as guias de
solicitação
dos
veículos e relatórios de viagens de
acordo com a Portaria de transportes
do IFAL – o que
compromete
a
análise das ações
da área de transporte.
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Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
18

12/2015 –
Diretoria de AdGestão Admi- ministração e Planistrativa –
nejamento
Transportes –
Campus Maragogi

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

19

Setor Responsável pela
Implementação

Setor Responsável pela
Implementação

Informações
INFORMAÇÃO (003):
Foram disponibilizadas cópias das carteiras de habilitação dos condutores autorizados a dirigir os
veículos oficiais. Na documentação fornecida encontram-se apenas as cópias das portarias para
condução dos veículos dos servidores: M. C. Da S e D. L. C. F.
NOME

HABILITAÇ CATEGORIA
ÃO

VALIDADE

D.F. da
S

00911385656

AD

20/06/2016

K.F. B.
Da S

04904209203

AD

23/11/2017

J. J. S. P

00193147180

AD

28/01/2018

M. C.
Da S

00849642000

B

17/05/2015

D. L. C.
F

01081191390

B

16/12/2019

Nº da Consta- Manifestação da Gestão / Análise sobre Eventuais
tação /
Situações das ImplementaJustificativas
Recomendações
ções

17/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação
Não houve.
Sustentabili- ministração e Pla- (001)
dade Ambiennejamento
Recomendação

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constata-

Informações

308
tal – Campus
Arapiraca

(001
Recomendamos
que
se
estabeleça, de
acordo com as
peculiaridades
do
Campus,
programa para
fixar ações no
sentido
de
viabilizar a racionalização do
gastos com os
bens
de
consumo.
Estabelecendo,
para
tanto,
metas, prazos
de execução e
mecanismo de
monitoramento
e
avaliação,
quantificados
através
de
indicadores,
para que se
possa
tomar
medidas
corretivas, caso
os
resultados
não atinjam os
indicadores de

ção apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

309
economicidade.
“Estudos
apontam que o
consumo dos
recursos
naturais
já
excede em 30%
a capacidade
do planeta se
regenerar, se
mantivermos o
ritmo
atual,
somado
ao
crescimento populacional, em
torno de 2030
precisaríamos
de mais dois
planetas para
nos
manter.”
Agenda A3P
Constatação
Não houve.
(002)
Recomendação
(001)
Recomendamos
a implantação
de uma política
de
monitoramento
e

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

310
conscientização
para o uso
racional
dos
papéis
destinados
à
impressão.
Adotando-se
medidas
sustentavelmente corretas
como
a
preferência
à
impressão
frente e verso
das páginas, a
impressão
de
mútilas páginas
por folha, bem
como
a
confecção
de
blocos
de
anotação com
as
folhas
inservíveis, e
preferência em
utilização de email
para
comunicação
interna
e
externa.
Constatação

Não houve.

Permanece a recomenda-

311
(003)
Recomendação
(001)
Recomendamo
s que se adote
política
de
conscientizaçã
o sobre boas
práticas para
uso racional de
consumo
de
energia
elétrica.
Incentivando a
dar preferência
à iluminação
natural, avisos
solicitando que
se apague as
luzes
e
equipamentos
eletrônicos ao
deixar
o
ambiente
de
trabalho. Recomendamos
ainda, que se
elabore estudos
da viabilidade
da implantação
de
energia
solar ou outra

ção até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

312
tipo de energia
ambientalmente viável.
Constatação
Não houve.
(004)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se elabore
projetos
com
base
nas
diretrizes
da
Agenda A3P,
para
o
reaproveitamento
dos
materiais
de
consumo, para
a reutilização
da água da chuva.

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

Constatação
Não houve.
(005)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se constitua
uma comissão
para gerir a
implantação e a
supervisão do

Permanece
a
recomendação até que se
verifique o saneamento da
constatação apontada em
uma próxima ação a ser
desenvolvida
na
respectiva área auditada.

313
processo
de
coleta seletiva,
bem como o
descarte do lixo
à cooperativa
de catadores de
materiais
recicláveis. “No
Brasil apenas
2% do lixo é
reciclado
enquanto que
nos EUA e na
união Europeia
a
reciclagem
chega a 40% do
total
descartado.”
(Agenda A3P)
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

19

Setor Responsável pela
Implementação

17/2015 –
Diretoria de AdSustentabili- ministração e Pladade Ambiennejamento
tal – Campus
Arapiraca

Nº da Consta- Manifestação da Gestão / Análise sobre Eventuais
tação /
Situações das ImplementaJustificativas
Recomendações
ções
Constatação
Não houve.
(006)
Recomendação
(001)
Recomendamo
s
que
se
promova
a
seleção de uma

Permanece
a
recomendação até que se
verifique o saneamento da
constatação apontada em
uma próxima ação a ser
desenvolvida
na
respectiva área auditada.

Informações

314
cooperativa de
catadores
de
materiais
recicláveis, aos
moldes
do
Decreto
5.940/2006, de
modo
a
viabilizar
o
correto
descarte
dos
resíduos
sólidos
do
Campus,
e
firme termo de
compromisso,
para que esta,
realize
as
atribuições
contidas
na
referida norma.
“Cada tonelada
de
papel
enviado para o
processo
de
reciclagem
deixa
de
ocupar
uma
área
de
aproximadamente 3 metros
cúbicos
nos

315
aterros
sanitários.
A
reciclagem de
papel
proporciona:
redução
da
poluição do ar
em
74%;
redução
da
poluição
da
água em 35%;
redução
do
consumo
de
energia
em
71%”. (Agenda
A3P)
Constatação
Não houve.
(007)
Recomendação
(001)
Recomendamo
s
que
se
elabore projeto
de gestão para
se promover a
conscientizaçã
o dos servidores,
discentes
e
docentes acerca
da
necessidade de

Permanece
a
recomendação até que se
verifique o saneamento da
constatação apontada em
uma próxima ação a ser
desenvolvida
na
respectiva área auditada.

316
se
praticar
ações
sustentavelmen
te
corretas.
Utilizando-se
para tanto de
parceria com a
área
de
Tecnologia da
Informação(TI)
e o setor de
comunicação e
evento
que
poderão
articular este
projeto usando
como
ferramentas as
redes sociais,
palestras,
comunicações
oficiais,
folders,
bem
como cursos de
capacitação.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

20

Setor Responsável pela
Implementação

Nº da Consta- Manifestação da Gestão / Análise sobre Eventuais
tação /
Situações das ImplementaJustificativas
Recomendações
ções

17/2015 –
Diretoria de Ad- Constatação
Sustentabili- ministração e Pla- (001)

Não houve.

Permanece a recomendação até que se verifique o

Informações

317
dade Ambiental – Campus
Palmeira dos
Índios

nejamento

Recomendação
(001
Recomendamos
que
se
estabeleça, de
acordo com as
peculiaridades
do
Campus,
programa para
fixar ações no
sentido
de
viabilizar a racionalização do
gastos com os
bens
de
consumo.
Estabelecendo,
para
tanto,
metas, prazos
de execução e
mecanismo de
monitoramento
e
avaliação,
quantificados
através
de
indicadores,
para que se
possa
tomar
medidas
corretivas, caso
os
resultados
não atinjam os

saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

318
indicadores de
economicidade.“Estudos
apontam que o
consumo dos
recursos
naturais
já
excede em 30%
a capacidade
do planeta se
regenerar, se
mantivermos o
ritmo
atual,
somado
ao
crescimento
populacional,
em torno de
2030
precisaríamos
de mais dois
planetas para
nos
manter.”
Agenda A3P
Constatação
Não houve.
(002)
Recomendação
(001)
Recomendamos
a implantação
de uma política
de

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

319
monitoramento
e
conscientização
para o uso
racional
dos
papéis
destinados
à
impressão.
Adotando-se
medidas
sustentavelmente corretas
como
a
preferência
à
impressão
frente e verso
das páginas, a
impressão
de
mútilas páginas
por folha, bem
como
a
confecção
de
blocos
de
anotação com
as
folhas
inservíveis, e
preferência em
utilização de email
para
comunicação
interna
e
externa.

320

Constatação
Não houve.
(003)
Recomendação
(001)
Recomendamo
s que se adote
política
de
conscientizaçã
o sobre boas
práticas para
uso racional de
consumo
de
energia
elétrica.
Incentivando a
dar preferência
à iluminação
natural, avisos
solicitando que
se apague as
luzes
e
equipamentos
eletrônicos ao
deixar
o
ambiente
de
trabalho. Recomendamos
ainda, que se
elabore estudos
da viabilidade
da implantação

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

321
de
energia
solar ou outra
tipo de energia
ambientalmente viável.
Constatação
Não houve.
(004)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se elabore
projetos
com
base
nas
diretrizes
da
Agenda A3P,
para
o
reaproveitamento
dos
materiais
de
consumo, para
a reutilização
da água da chuva.

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

Constatação
Não houve.
(005)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se constitua
uma comissão

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

322
para gerir a
implantação e a
supervisão do
processo
de
coleta seletiva,
bem como o
descarte do lixo
à cooperativa
de catadores de
materiais
recicláveis. “No
Brasil apenas
2% do lixo é reciclado
enquanto que
nos EUA e na
união Europeia
a
reciclagem
chega a 40% do
total
descartado.”
(Agenda A3P)

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

20

Setor Responsável pela
Implementação

17/2015 –
Diretoria de AdSustentabili- ministração e Pladade Ambiennejamento
tal – Campus

Nº da Consta- Manifestação da Gestão / Análise sobre Eventuais
tação /
Situações das ImplementaJustificativas
Recomendações
ções
Constatação
Não houve.
(006)
Recomendação
(001)

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma

Informações

323
Palmeira dos
Índios

Recomendamo
s
que
se
promova
a
seleção de uma
cooperativa de
catadores
de
materiais
recicláveis, aos
moldes
do
Decreto
5.940/2006, de
modo
a
viabilizar
o
correto
descarte
dos
resíduos
sólidos
do
Campus,
e
firme termo de
compromisso,
para que esta,
realize
as
atribuições
contidas
na
referida norma.
“Cada tonelada
de
papel
enviado para o
processo
de
reciclagem
deixa
de
ocupar
uma

próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

324
área
de
aproximadamente 3 metros
cúbicos
nos
aterros
sanitários.
A
reciclagem de
papel
proporciona:
redução
da
poluição do ar
em
74%;
redução
da
poluição
da
água em 35%;
redução
do
consumo
de
energia
em
71%”. (Agenda
A3P)
Constatação
Não houve.
(007)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se proceda
à instalação de
lixeiras,
no
sentido
de
facilitar
o
descarte
dos

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

325
resíduos sólidos
pela
comunidade do
campus,
nas
diretrizes
da
Resolução
CONAMA nº
275/2001:
Padrão
de
cores
AZUL:
papel/papelão;
VERMELHO:
plástico;
VERDE: vidro;
AMARELO:
metal;
PRETO:
madeira;
LARANJA:
resíduos
perigosos;
BRANCO:
resíduos
ambulatoriais e
de serviços de
saúde;
ROXO:
resíduos
radioativos;
MARROM:
resíduos

326
orgânicos;
CINZA: resíduo
geral não
reciclável ou
misturado, ou
contaminado
não passível de
separação.
Constatação
Não houve.
(008)
Recomendação
(001)
Recomendamo
s
que
se
elabore projeto
de gestão para
se promover a
conscientizaçã
o
dos
servidores,
discentes
e
docentes
acerca
da
necessidade de
se
praticar
ações
sustentavelmen
te
corretas.
Utilizando-se
para tanto de
parceria com a

Permanece
a
recomendação até que se
verifique o saneamento da
constatação apontada em
uma próxima ação a ser
desenvolvida
na
respectiva área auditada.

327
área
de
Tecnologia da
Informação(TI)
e o setor de
comunicação e
evento
que
poderão
articular este
projeto usando
como
ferramentas as
redes sociais,
palestras, comunicações
oficiais,
folders,
bem
como cursos de
capacitação.

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

21

Setor Responsável pela
Implementação

17/2015 –
Diretoria de AdSustentabili- ministração e Pladade Ambiennejamento
tal – Campus
Santana do
Ipanema

Nº da Consta- Manifestação da Gestão / Análise sobre Eventuais
tação /
Situações das ImplementaJustificativas
Recomendações
ções
Constatação
Não houve.
(001)
Recomendação
(001
Recomendamos
que
se

Permanece
a
recomendação até que se
verifique o saneamento da
constatação apontada em
uma próxima ação a ser
desenvolvida
na

Informações

328
estabeleça, de
acordo com as
peculiaridades
do
Campus,
programa para
fixar ações no
sentido
de
viabilizar a racionalização do
gastos com os
bens
de
consumo.
Estabelecendo,
para
tanto,
metas, prazos
de execução e
mecanismo de
monitoramento
e
avaliação,
quantificados
através
de
indicadores,
para que se
possa
tomar
medidas
corretivas, caso
os
resultados
não atinjam os
indicadores de
economicidade.
“Estudos

respectiva área auditada.

329
apontam que o
consumo
dos
recursos
naturais
já
excede em 30%
a capacidade do
planeta
se
regenerar,
se
mantivermos o
ritmo
atual,
somado
ao
crescimento
populacional,
em torno de
2030
precisaríamos
de mais dois
planetas
para
nos
manter.”
Agenda A3P
Constatação
Não houve.
(002)
Recomendação
(001)
Recomendamos
a implantação
de uma política
de
monitoramento
e
conscientização

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

330
para o uso
racional
dos
papéis
destinados
à
impressão.
Adotando-se
medidas
sustentavelmente corretas
como
a
preferência
à
impressão
frente e verso
das páginas, a
impressão
de
mútilas páginas
por folha, bem
como
a
confecção
de
blocos
de
anotação com
as
folhas
inservíveis, e
preferência em
utilização de email
para
comunicação
interna
e
externa.
Constatação
(003)

Não houve.

Permanece a recomendação até que se verifique o

331
Recomendação
(001)
Recomendamo
s que se adote
política
de
conscientizaçã
o sobre boas
práticas para
uso racional de
consumo
de
energia
elétrica.
Incentivando a
dar preferência
à iluminação
natural, avisos
solicitando que
se apague as
luzes
e
equipamentos
eletrônicos ao
deixar
o
ambiente
de
trabalho. Recomendamos
ainda, que se
elabore estudos
da viabilidade
da implantação
de
energia
solar ou outra
tipo de energia

saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

332
ambientalmente viável.
Constatação
Não houve.
(004)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se elabore
projetos
com
base
nas
diretrizes
da
Agenda A3P,
para
o
reaproveitamento
dos
materiais
de
consumo, para
a reutilização
da água da chuva.

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

Constatação
Não houve.
(005)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se constitua
uma comissão
para gerir a
implantação e a
supervisão do

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser
desenvolvida na respectiva área auditada.

333
processo
de
coleta seletiva,
bem como o
descarte do lixo
à cooperativa
de catadores de
materiais
recicláveis. “No
Brasil apenas
2% do lixo é reciclado
enquanto que
nos EUA e na
união Europeia
a
reciclagem
chega a 40% do
total
descartado.”
(Agenda A3P)
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

22

Setor Responsável pela
Implementação

17/2015 –
Diretoria de AdSustentabili- ministração e Pladade Ambiennejamento
tal – Campus
Santana do
Ipanema

Nº da Consta- Manifestação da Gestão / Análise sobre Eventuais
tação /
Situações das ImplementaJustificativas
Recomendações
ções
Constatação
Não houve.
(006)
Recomendação
(001)
Recomendamo
s
que
se
promova
a
seleção de uma

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

Informações

334
cooperativa de
catadores
de
materiais
recicláveis, aos
moldes
do
Decreto
5.940/2006, de
modo
a
viabilizar
o
correto
descarte
dos
resíduos
sólidos
do
Campus,
e
firme termo de
compromisso,
para que esta,
realize
as
atribuições
contidas
na
referida norma.
“Cada tonelada
de
papel
enviado para o
processo
de
reciclagem
deixa
de
ocupar
uma
área
de
aproximadamente 3 metros
cúbicos
nos

335
aterros
sanitários.
A
reciclagem de
papel
proporciona:
redução
da
poluição do ar
em
74%;
redução
da
poluição
da
água em 35%;
redução
do
consumo
de
energia
em
71%”. (Agenda
A3P)
Constatação
Não houve.
(007)
Recomendação
(001)
Recomendamo
s
que
se
elabore projeto
de gestão para
se promover a
conscientizaçã
o dos servidores,
discentes
e
docentes acerca
da

Permanece a recomendação até que se verifique o
saneamento da constatação apontada em uma
próxima ação a ser desenvolvida na respectiva
área auditada.

336
necessidade de
se
praticar
ações
sustentavelmen
te
corretas.
Utilizando-se
para tanto de
parceria com a
área
de
Tecnologia da
Informação
(TI) e o setor
de
comunicação e
evento
que
poderão
articular este
projeto usando
como
ferramentas as
redes sociais,
palestras,
comunicações
oficiais,
folders,
bem
como cursos de
capacitação.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

Setor Responsável pela
Implementação

Nº da Consta- Manifestação da Gestão / Análise sobre Eventuais
tação /
Situações das ImplementaJustificativas
Recomendações
ções

Informações

337
22

17/2015 –
Diretoria de AdSustentabili- ministração e Pladade Ambiennejamento
tal – Campus
Satuba

Constatação
(001)
Recomendação
(001
Recomendamos
que
se
estabeleça, de
acordo com as
peculiaridades
do
Campus,
programa para
fixar ações no
sentido
de
viabilizar a racionalização do
gastos com os
bens
de
consumo.
Estabelecendo,
para
tanto,
metas, prazos
de execução e
mecanismo de
monitoramento
e
avaliação,
quantificados
através
de
indicadores,
para que se
possa
tomar
medidas
corretivas, caso

O Campus Satuba já vem
trabalhando no sentido de
racionalizar os gastos de
bens consumo, através do
monitoramento de consumo
mensal, via almoxarifado.
Além disso, já instituiu comissão para estabelecer
metas
de
consumo,
estabelecendo indicadores,
conforme sugerido.

Justificativa
acatada
parcialmente.
dessa
forma,
mantém-se
a
recomendação
e,
ao
mesmo tempo, informa-se
que a mesma será objeto
de
verificação
das
próximas auditorias.

338
os
resultados
não atinjam os
indicadores de
economicidade.
“Estudos
apontam que o
consumo dos
recursos
naturais
já
excede em 30%
a capacidade
do planeta se
regenerar, se
mantivermos o
ritmo
atual,
somado
ao
crescimento populacional, em
torno de 2030
precisaríamos
de mais dois
planetas para
nos
manter.”
Agenda A3P
Constatação
(002)
Recomendação
(001)
Recomendamos
a implantação
de uma política

Implementaremos
as
medidas cabíveis no sentido
de estimular o uso dos
recursos eletrônicos em
substituição ao papel. Na
oportunidade, informamos
que já é prática do Campus

Justificativa
acatada
parcialmente.
dessa
forma,
mantém-se
a
recomendação
e,
ao
mesmo tempo, informa-se
que a mesma será objeto
de
verificação
das

339
de
monitoramento
e
conscientização
para o uso
racional
dos
papéis
destinados
à
impressão.
Adotando-se
medidas
sustentavelmente corretas
como
a
preferência
à
impressão
frente e verso
das páginas, a
impressão
de
mútilas páginas
por folha, bem
como
a
confecção
de
blocos
de
anotação com
as
folhas
inservíveis, e
preferência em
utilização de email
para
comunicação
interna
e

Satuba, por meio da próximas auditorias.
Coordenação
de
Comunicação, o recolhimento
de papéis para confecção de
blocos. Além disso, também
já há comissão trabalhando
para estabelecer metas de
consumo,
através
de
indicadores, bem como,
ações
educativas
para
racionalização do uso de papéis, conforme sugerido.

340
externa.
Constatação
(003)
Recomendação
(001)
Recomendamo
s que se adote
política
de
conscientizaçã
o sobre boas
práticas para
uso racional de
consumo
de
energia
elétrica.
Incentivando a
dar preferência
à iluminação
natural, avisos
solicitando que
se apague as
luzes
e
equipamentos
eletrônicos ao
deixar
o
ambiente
de
trabalho. Recomendamos
ainda, que se
elabore estudos
da viabilidade
da implantação

Está em curso o processo
para contratação de empresa
que elaborará os estudos
relacionados
à
reestruturação e reforma da
rede elétrica, onde serão
adotadas as tecnologias
mais econômicas e sustentáveis. Além disso, também
já há comissão trabalhando
para estabelecer metas de
consumo,
através
de
indicadores, bem como,
ações
educativas
para
racionalização do uso de
energia elétrica, conforme
sugerido.

Justificativa
acatada
parcialmente.
dessa
forma,
mantém-se
a
recomendação
e,
ao
mesmo tempo, informa-se
que a mesma será objeto
de
verificação
das
próximas auditorias.

341
de
energia
solar ou outra
tipo de energia
ambientalmente viável.
Constatação
(004)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se elabore
projetos
com
base
nas
diretrizes
da
Agenda A3P,
para
o
reaproveitamento
dos
materiais
de
consumo, para
a reutilização
da água da chuva.

Envidaremos os esforços
necessários à adoção de
práticas voltadas à reutilização e reaproveitamento de
materiais. Destacamos que
já
adotamos
algumas
práticas nesse sentido, por
meio da nossa Coordenação
de Projetos Alternativos,
como, por exemplo, a
reutilização de óleo de
cozinha para fabricação de
sabão. Além disso biremos
criar
comissão
para
promover ações educativas
para priorizar o uso de bens
recicláveis,
conforme
sugerido.

Justificativa
acatada
parcialmente.
dessa
forma,
mantém-se
a
recomendação
e,
ao
mesmo tempo, informase que a mesma será
objeto de verificação das
próximas auditorias.

Constatação
(005)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se constitua

Criaremos comissão com o
objetivo de promover ações
educativas que priorize o
uso de bens recicláveis,
coleta seletiva e descarte de
resíduos em cooperativa de

Justificativa
acatada
parcialmente.
dessa
forma,
mantém-se
a
recomendação
e,
ao
mesmo tempo, informase que a mesma será

342
uma comissão catadores
de
para gerir a recicláveis.
implantação e a
supervisão do
processo
de
coleta seletiva,
bem como o
descarte do lixo
à cooperativa
de catadores de
materiais
recicláveis. “No
Brasil apenas
2% do lixo é reciclado
enquanto que
nos EUA e na
união Europeia
a
reciclagem
chega a 40% do
total
descartado.”
(Agenda A3P)
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

22

Setor Responsável pela
Implementação

17/2015 –
Diretoria de AdSustentabili- ministração e Pladade Ambiennejamento
tal – Campus

materiais objeto de verificação das
próximas auditorias.

Nº da Consta- Manifestação da Gestão / Análise sobre Eventuais
tação /
Situações das ImplementaJustificativas
Recomendações
ções
Constatação
(006)
Recomendação
(001)

Buscaremos parcerias para
firmar
convênio
com
cooperativa de catadores de
materiais recicláveis.

Justificativa
acatada
parcialmente.
dessa
forma,
mantém-se
a
recomendação
e,
ao

Informações

343
Satuba

Recomendamo
s
que
se
promova
a
seleção de uma
cooperativa de
catadores
de
materiais
recicláveis, aos
moldes
do
Decreto
5.940/2006, de
modo
a
viabilizar
o
correto
descarte
dos
resíduos
sólidos
do
Campus,
e
firme termo de
compromisso,
para que esta,
realize
as
atribuições
contidas
na
referida norma.
“Cada tonelada
de
papel
enviado para o
processo
de
reciclagem
deixa
de
ocupar
uma

mesmo tempo, informase que a mesma será
objeto de verificação das
próximas auditorias.

344
área
de
aproximadamente 3 metros
cúbicos
nos
aterros
sanitários.
A
reciclagem de
papel
proporciona:
redução
da
poluição do ar
em
74%;
redução
da
poluição
da
água em 35%;
redução
do
consumo
de
energia
em
71%”. (Agenda
A3P)
Constatação
(007)
Recomendação
(001)
Recomendamos
que se proceda
uma
melhor
distribuição das
lixeiras,
no
sentido
de
facilitar o des-

As
lixeiras
foram Justificativa acatada.
distribuídas, a princípio,
levando em consideração o
fluxo diário de pessoas nas
respectivas áreas. Contudo,
realizaremos
a
redistribuição usando o
critério recomendado.

345
carte
dos
resíduos sólidos
pela
comunidade
do
campus.
Constatação
(008)
Recomendação
(001)
Recomendamo
s
que
se
elabore projeto
de gestão para
se promover a
conscientizaçã
o dos servidores,
discentes
e
docentes acerca
da
necessidade de
se
praticar
ações
sustentavelmen
te
corretas.
Utilizando-se
para tanto de
parceria com a
área
de
Tecnologia da
Informação

Criaremos comissão para
promover ações educativas,
usando como ferramentas as
redes sociais, palestras,
comunicações oficiais, bem
como cursos de capacitação
para priorizar e valorizar a
sustentabilidade ambiental,
conforme sugerido.
Elaboraremos estratégia no
sentido de implementar a
política da conscientização
constante da comunidade
escolar acerca da prática da
sustentabilidade.

Justificativa
acatada
parcialmente.
dessa
forma,
mantém-se
a
recomendação
e,
ao
mesmo tempo, informa-se
que a mesma será objeto
de
verificação
das
próximas auditorias.

346
(TI) e o setor
de
comunicação e
evento
que
poderão
articular este
projeto usando
como
ferramentas as
redes sociais,
palestras,
comunicações
oficiais,
folders,
bem
como cursos de
capacitação.

Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015
23

Setor Responsável pela
Implementação

03/2015 –
Pro Reitoria de
Gestão Finan- Administração e
ceira e Orça- Planejamento –
mentária
Departamento de
Contabilidade

Informações
Informação (001)
O Relatório de Conformidade diária que consta no Movimento Diário é assinado 01 (uma) vez ao
mês pelo responsável do setor de contabilidade e pelo ordenador de despesa (ou por delegação
conforme a gestão).
Informação (002)
O movimento diário com os processos de pagamento estão devidamente arquivados com capa e a
data da conformidade diária que se vinculam em local visível, mas estão em fase de
aperfeiçoamento.
Informação (003)
Os pagamentos realizados pelo setor de Contabilidade normalmente são efetuados com os

347
documentos originais.
Informação (004)
A responsável pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, informou que desde a sua Gestão
não houve nenhuma ocorrência de erros nas retenções de impostos.
Informação (005)
As notas fiscais e faturas pagas são assinadas pelo Gestor Financeiro da Unidade.
Informação (006)
Quando no movimento diário consta nota fiscal com data anterior a Nota de Empenho é feito
Termo de Reconhecimento de Dívida.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

23

Setor Responsável pela
Implementação

03/2015 –
Pro Reitoria de
Gestão Finan- Administração e
ceira e Orça- Planejamento –
mentária
Departamento de
Contabilidade

Nº da Consta- Manifestação da Gestão / Análise sobre Eventuais
tação /
Situações das ImplementaJustificativas
Recomendações
ções
Constatação
(001)
Recomendação (001)
Recomendamos
ao Gestor que
faça
uma
análise
mais
rigorosa
nas
constas
de
Restos a Pagar
Inscritos/Reinsc
ritos
e
em
seguida efetue
os
ajustes
necessários
tendo em vista

-

Permanece
a
recomendação até que se
verifique o saneamento da
constatação apontada em
uma próxima ação a ser
desenvolvida
na
respectiva área auditada.

Informações

348
que
alguns
destes
empenhos
já
vão atingir o
prazo
prescricional
dos 05(cinco)
anos de registro
no sistema de
acordo
com
dispositivo
legal.
Constatação
(002)
Recomendação (001)
Recomendamos que o Gestor envide esforços no sentido de evitar o
pagamento de
juros e multas
provocadas por
culpa do próprio órgão, e se
ocorrer,
que
proceda apuração de responsabilidades e
consequente
transferência

Foi solicitada manifestação
do gestor de contabilidade
do órgão, donde o mesmo
apresentou através do documento(Proc.
Nº
23041.019200/2014-69) a
solicitação de abertura de
procedimento autorizando o
pagamento de MULTAS E
JUROS de valores retidos
em exercícios anteriores e
que não foram pagos em
época própria.

A apresentação de justificativa do Gestor apenas
corrobora, bem como, não
elide o que foi constatado
pela AUDINT.

349
do ônus de recolher aos cofres públicos a
que deu causa.
Constatação
(003)
Recomendação (001)
Constatação
(004)
Recomendação (001)
Recomendamos que o Gestor envide esforços no sentido de evitar o
pagamento de
juros e multas
provocadas por
culpa do próprio órgão, e se
ocorrer,
que
proceda apuração de responsabilidades e
consequente
transferência
do ônus de recolher aos cofres públicos a
que deu causa.

-

Permanece
a
recomendação até que se
verifique o saneamento da
constatação apontada em
uma próxima ação a ser
desenvolvida
na
respectiva área auditada.

350

Constatação
(001)
Recomendação (001)
Recomendamos
ao Gestor que
faça
uma
análise
mais
rigorosa
nas
constas
de
Restos a Pagar
Inscritos/Reinsc
ritos
e
em
seguida efetue
os
ajustes
necessários
tendo em vista
que
alguns
destes
empenhos
já
vão atingir o
prazo
prescricional
dos 05(cinco)
anos de registro
no sistema de
acordo
com
dispositivo
legal.
Constatação

-

Permanece
a
recomendação até que se
verifique o saneamento da
constatação apontada em
uma próxima ação a ser
desenvolvida
na
respectiva área auditada.

Foi solicitada manifestação A apresentação de justifi-

351
(002)
Recomendação (001)
Recomendamos que o Gestor envide esforços no sentido de evitar o
pagamento de
juros e multas
provocadas por
culpa do próprio órgão, e se
ocorrer,
que
proceda apuração de responsabilidades e
consequente
transferência
do ônus de recolher aos cofres públicos a
que deu causa.
Nº do ReAção do
latório
PAINT/2015

Setor Responsável pela
Implementação

do gestor de contabilidade
do órgão, donde o mesmo
apresentou através do documento(Proc.
Nº
23041.019200/2014-69) a
solicitação de abertura de
procedimento autorizando o
pagamento de MULTAS E
JUROS de valores retidos
em exercícios anteriores e
que não foram pagos em
época própria.

cativa do Gestor apenas
corrobora, bem como, não
elide o que foi constatado
pela AUDINT.

Informações

352
23

03/2015 –
Pro Reitoria de
Gestão Fi- Administração e
nanceira e
Planejamento –
Orçamentá- Departamento
ria
de Contabilidade

Informação (007)
Foram analisadas as NE's abaixo relacionadas quanto o aspecto formal/legal, no que se refere a
fonte de recursos, elemento de despesa e desvio de finalidade e não foi constatada nenhuma impropriedade e/ou irregularidade.
Unidade
Gestora

Nota de Empenho

Favorecido

158381

2015NE000064

MUNICÍPIO
MACEIÓ

158381

2015NE000147

158381

Elem. Despesa
DE

Valor(R$)

339047

33.179,06

IFAL/CAMPUS
MACEIÓ

339018

5.809,17

2015NE000166

IFAL/CAMPUS
MACEIÓ

339018

9.424,69

158381

2015NE000204

CASAL

339093

5.937,30

158381

2015NE000295

FERNANDA
TENÓRIO

339093

6.150,91

158381

2015NE800003

CONSERG

339039

54.220,76

158381

2015NE800008

TICKET
SERVIÇOS S/A

339039

114.776,16

158381

2015NE800012

TIGRE

339037

833.824,98

158381

2015NE800070

BOM GOSTO

339039

673.730,00

158381

2015NE800205

NJV LTDA-EPP

449052

3.737,59

158381

2015NE800209

BRASIDAS
EIRELI

449052

13.132,76

158381

2015NE800216

AVILA

339030

5.215,20

158381

2015NE800257

C V MALTATTI

339030

2.525,00
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158381

2015NE800267

MEDIS
COMERCIAL

339030

276,70

158381

2015NE800273

JOVIC
EPP

449052

1.800,00

158381

2015NE800287

TOTALPARTS
LTDA.

449052

40.731,70

158381

2015NE800297

PROCER

339039

79.820,00

158381

2015NE800305

MG COM.
OTICA

DE

339032

2.519,00

158381

2015NE800308

IMPRECAR COM
E REP

449051

205.934,07

158381

2015NE800358

V
&
M
INFORMÁTICA

449052

426,00

158381

2015NE800362

WTEC

449052

24.113,30

158381

2015NE800366

STUDIOALPHA

449052

200,00

158381

2015NE800370

ELIMAR LTDA.

339037

28.265,50

158383

2015NE800003

ATIVA
SYSTENBR
LTDA.

339039

69.080,00

158383

2015NE800020

DMR PROJETOS

339033

2.029,84

158383

2015NE800029

BRASCOM
NORDESTE

339030

1.800,00

158383

2015NE800031

SINTESE

339030

10.360,00

158383

2015NE800033

D&P

339030

736,00

158383

2015NE800055

ÁGUAS
MINERAIS

339030

7.393,05

LTDA-

DO
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158383

2015NE800076

DARIA OLINDA
ME

339030

649,80

158383

2015NE800084

GX SOLUTIONS

339030

1.756,00

158383

2015NE800100

A. P. CORREA

449052

780,00

158383

2015NE800101

NHS SISTEMAS
ELETRO

449052

5.280,00

158383

2015NE800134

MENDES
COMERCIAL

339030

2.520,00

158383

2015NE800135

COMODORO
COMERCIAL

339030

24.150,00

158383

2015NE800141

OFFICE
BRASIL

449052

1.190,00

158383

2015NE800196

REFRIAGUA
BEBEDOU

449052

36.936,32

158383

2015NE800209

PONTO CERTO

339030

2.592,57

158383

2015NE800211

ELETRO
CENTER LTDA

339039

4.266,00

158382

2015NE000111

IFAL/CAMPUS
SATUBA

339018

40.000,00

158382

2015NE000136

TAMARA SILVA

339093

10.208,36

158382

2015NE800001

ELETROBRAS
ALAGOAS

339039

363,841,17

158382

2015NE800003

KADISA
IND
COM LTDA

339039

50.001,14

158382

2015NE800009

G.L.C.

339039

17.655,48

158382

2015NE800010

SABORAMI

339039

1.220.617,84

DO
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158382

2015NE800047

CAVALCANTE &
CIA

339030

2.370,00

158382

2015NE800105

MERKATUS

339030

605,50

158382

2015NE800114

PONTO CERTO

339030

409,07

158382

2015NE800116

ALINE
DISTRIBUIDOR
A

339030

1.547,40

158382

2015NE800187

TOTALPARTS
LTDA

449052

20.365,85

158382

2015NE800192

GUERINO
FERNANDES

&

339033

8.495,26

158382

2015NE800198

UNITY
INSTRUMENTOS

339030

126,02

158382

2015NE800202

DESIGNER
GRÁFICA

339039

1.700,00

158382

2015NE800208

COMERCIAL
VIERIA

339030

9.635,00

158382

2015NE800210

ELIFRIOS

339030

6.000,00

158382

2015NE800229

ADEMAR
PAULINO

339030

3.295,69

158382

2015NE800243

NORTSUL

339030

516,00

158382

2015NE800252

FARO
COMUNICAÇÃO

339039

1.162,50

158382

2015NE800266

GOMES
CORDEIRO

449051

287.955,91

158382

2015NE800285

TRIPSPASSAGE

339033

1.012,22

E

356
NS
158382

2015NE800329

SUPREMAVEDA

339030

179,40

158382

2015NE800373

SOS GAS LTDA

339030

12.333,75

158382

2015NE800386

SPORT'S
MAGAZINE

339030

135,20

158147

2015NE000013

IF DE ALAGOAS

339014

114.314,43

158147

2015NE000033

IF DE ALAGOAS

339014

37.101,95

158147

2015NE000050

IF DE ALAGOAS

339020

46.200,00

158147

2015NE000078

THL

339039

54.634,50

158147

2015NE000247

MUNICÍPIO
MACEIÓ

339047

2.778,02

158147

2015NE800001

ELETROBRAS
ALAGOAS

339039

13.680,00

158147

2015NE800006

CORDEIRO

339039

573.406,69

158147

2015NE800022

ESAD LTDA.

339039

2.235,36

158147

2015NE800027

MEYER
BARBOSA

339039

54.900,00

158147

2015NE800029

FACULDADE
FAN

339039

2.076,05

158147

2015NE800034

FUNIN

339139

775,58

158147

2015NE800037

TICKET
SERVIÇOS S/A

339030

255.109,60

158147

2015NE800041

UNICAP

339039

19.366,96

158147

2015NE800051

FUNEDUJAYALT

339039

21.600,00

158147

2015NE800054

UNICAP

339039

7.659,80

DE

&

357
158147

2015NE800083

EBC

339139

185.250,06

158147

2015NE800126

CONSERV

339039

30.245,00

158147

2015NE800151

CASAL

339039

45.000,00

158147

2015NE800174

QUALITY
CONFECÇÕES

339030

24.180,00

158147

2015NE800247

LEANDRO
FARIAS ME

339039

4.581,50

158147

2015NE800257

CONCECT ON

339039

16.140,00

158147

2015NE800314

CONY
ENGENHARIA

449051

775.615,08

158147

2015NE800347

CONSTRUTORA
MVC

449051

2.323.713,87
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5.8. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
As atividades de correição e apuração no âmbito do IFAL ocorrem nos campi e da Reitoria
por meio de processos administrativos e de sindicância, autorizados pelo Reitor e executados
pela Comissão Permanente de Processos Disciplinares, instituída por Portaria própria, tendo
apurado:
Sindicâncias:
Tabela 1 – Processo de Sindicância
PROCESSO
Proc. 23041.001004/2010-12
Proc. 23041.004802/2010-98
Proc. 23041.002486/2011-09
Proc. 23041.001226/2010-73
Proc. 23041.001347/2011-50
Proc. 23041.100791/2011-57
Proc. 23041.004076/2011-94
Proc. 23041.003910/2011-24
Proc. 23041.005446/2011-19
Proc. 23041.001004/2010-12
Proc. 23041.101917/2012-91
Proc. 23041.006784/2013-21
Proc. 23041.008828/2013-58
Proc. 23041.012407/2013-21
Proc. 23041.009178/2014-49

INSTAURAÇÃO
12/02/2010
17/08/2010
17/12/2010
02/02/2011
22/03/2011
17/06/2011
10/08/2011
16/08/2011
11/10/2011
30/08/2012
21/11/2012
14/05/2013
25/07/2013
30/10/2013
12/06/2014

ESTADO
Absolvição
Apenação
Absolvição
Absolvição
Absolvição
Em andamento
Instauração de PAD
Em andamento
Absolvição
Absolvição
Em andamento
Absolvição
Absolvição
Em andamento
Instauração de PAD

INSTAURAÇÃO
10/08/2011
11/04/2014
21/03/2014
11/04/2014

ESTADO
Instauração de PDA
Em andamento
Em andamento
Em andamento

Tabela 2 – Processo de PAD:
PROCESSO
Proc. 23041.004076/2011-94
Proc. 23041.103713/2012-95
Proc. 23041.017601/2013-01
Proc. 23041.001469/2014-99
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5.9. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
Este capítulo visa apresentar a estrutura de governança e de autocontrole da gestão da UJ,
explicitando os mecanismos e controles internos adotados para garantir o alcance dos objetivos
planejados.
Estrutura de Governança
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
– IFAL, instituição criada nos termos da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, vinculada ao
Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, sendo detentora de autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didático pedagógica e disciplinar.
De acordo com a Lei nº 11.892, os Institutos Federais se organizam em estrutura
multicampi, tendo como órgãos superiores responsáveis pela sua administração o Colégio de
Dirigentes e o Conselho Superior, e como órgão executivo de administração central a Reitoria, que
inclui um reitor e cinco pró-reitores. Cada Campus é administrado por um diretor-geral. Além do
Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes, o IFAL possui ainda o Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão, todos eles presididos pelo Reitor.
O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo do Instituto
Federal. O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo decisório da
Reitoria. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão com funções deliberativas sobre
matéria acadêmica e didático-pedagógica.
Conselho Superior
Competências:
I. aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Alagoas e zelar pela execução de sua política educacional;
II. deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à Comunidade Escolar para
escolha do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 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;
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 de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas;
IX. autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas;
X. aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia de Alagoas, observados os parâmetros definidos pelo Governo Federal e legislação
específica;
XI. deliberar sobre questões submetidas à sua apreciação.
Composição:
I. o Reitor, como presidente;
II. representação de 1/3 (um terço) do número de campi, destinada aos servidores docentes, sendo o
mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 (cinco) representantes e igual número de suplentes, eleitos
por seus pares, na forma regimental;
III. representação de 1/3 (um terço) do número de campi, destinada ao corpo discente, sendo o
mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 (cinco) representantes e igual número de suplentes, eleitos
por seus pares, na forma regimental;
IV. representação de 1/3 (um terço) do número de campi, destinada aos servidores técnicos
administrativos, sendo o mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 (cinco) representantes e igual
número de suplentes, eleitos por seus pares, na forma regimental;
V. 02 (dois) representantes dos egressos e igual número de suplentes;
VI. 06 (seis) representantes da sociedade civil e igual número de suplentes, sendo 02 (dois)
indicados por entidades patronais, 02 (dois) indicados por entidades dos trabalhadores, 02 (dois)
representantes do setor público e/ou empresas estatais, designados pela Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica.
VII. 01 (um) representante e 01 (um) suplente do Ministério da Educação, designados pela
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica;
VIII. representação de 1/3 (um terço) dos diretores-gerais de Campi, sendo no mínimo de 02 (dois)
e o máximo de 05 (cinco) e igual número de suplentes, eleitos por seus pares, na forma regimental.
É importante complementar que:
* Os membros do Conselho Superior (titulares e suplentes), de que tratam os incisos II, III, IV, V
e VIII serão designados por ato do Reitor.
* Os mandatos serão de 02 (dois) anos, permitida uma recondução para o período imediatamente
subsequente, excetuando-se os membros natos, de que tratam os incisos I e VIII.
* Com relação aos membros de que tratam os incisos II, III e IV, cada Campus que compõe o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas poderá ter no máximo 01 (uma)
representação por categoria.
* Serão membros vitalícios do Conselho Superior todos os ex-Reitores do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, sem direito a voto.
* Ocorrendo o afastamento definitivo de qualquer dos membros do Conselho Superior, assumirá
o respectivo suplente para a complementação do mandato originalmente estabelecido, realizando-se
nova eleição para escolha de suplentes.
* O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente,
quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros.
Colégio de Dirigentes
Competências:
I. aprovar a distribuição interna de recursos;
II. aprovar normas para celebração de acordos, convênios e contratos, bem como para elaboração de
cartas de intenção ou de documentos equivalentes;

III. apresentar ao Conselho Superior proposta de criação e alteração de funções e órgãos
administrativos da estrutura organizacional do Instituto Federal;
IV. aprovar o calendário de referência anual;
V. aprovar normas de aperfeiçoamento da gestão e;
VI. apreciar outros assuntos de interesse da administração do Instituto Federal, desde que não
estejam incluídos na competência do Conselho Superior.
Composição:
I. o Reitor, como presidente;
II. os Pró-Reitores; e
III. os Diretores Gerais dos Campi.
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Competências:
I. propor ao Conselho Superior diretrizes para o ensino, a pesquisa e a extensão do Instituto Federal;
II. propor ao Conselho Superior alterações na organização didática;
III. apreciar propostas de criação, adequação e extinção de cursos, bem como de suspensão de oferta
de vagas;
IV. propor formas de acompanhamento e avaliação dos cursos;
V. exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões;
VI. criar câmaras e/ou comissões, permanentes ou temporárias, para estudo de assuntos específicos;
VII.apreciar e deliberar matérias relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão de interesse da
administração do Instituto Federal, desde que não estejam incluídas na competência do Conselho
Superior;
VIII. elaborar seu Regimento Interno e quando necessário, promover sua alteração desde que
apreciado pelo Conselho Superior;
IX. indicar personalidades para a outorga do título de Doutor Honoris Causa e encaminhar para
apreciação do Conselho Superior;
X. exercer outras atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão;
XI. elaborar e alterar, quando necessário, seu estatuto e encaminhar para aprovação do Conselho
Superior.
Composição:
Reitor, como Presidente;
Pró-reitor de Ensino;
Pró-reitor de Pesquisa e Inovação;
Pró-reitor de Extensão;
Um representante dos(as) pedagogos(as), eleito por seus pares;
Dois representantes dos docentes do IFAL, eleitos por seus pares;
Um representante dos técnico-administrativos do IFAL, eleitos por seus pares;
Um representante do corpo de pesquisadores, com grupo de pesquisa certificado pela PRPI, eleito
por seus pares;
Um representante do corpo de coordenadores dos projetos de extensão da PROEX, eleito por seus
pares;
Um membro da representação estudantil de cada nível de ensino(médio, graduação e pósgraduação, quando houver tal oferta), eleito entre seus pares, dentre os alunos regularmente
matriculados.

A Auditoria Interna é o órgão de controle responsável por fortalecer e assessorar a gestão,
bem como racionalizar as ações do IFAL e prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito
da Instituição, aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal
de Contas da União, respeitada a legislação pertinente.
A Procuradoria Federal é o órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal responsável
pela representação judicial e extrajudicial e pelas atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas
atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial, observada a
legislação pertinente
Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, contemplando os
seguintes elementos:
a) Ambiente de controle;
b) Avaliação de risco;
c) Procedimentos de controle;
d) Informação e Comunicação;
e) Monitoramento.

Quadro 15 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle

VALORES
1

2

3

4

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

5
X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das
instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da
UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.

X

Avaliação de Risco

1

2

3

4

5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil
de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle

X
1

2

3

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos
e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

4

5

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação

1

2

3

4

5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento

1

2

3

4

5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

Análise Crítica: A Instituição ainda está em processo de construção de normas internas mais rigorosas de controle, contudo
já existem instrumentos e pessoal para auditar, necessitando de maior divulgação e publicação dos resultados obtidos.

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

Estrutura e Atividades do Sistema de Correição da UJ
Tal situação não se aplica ao IFAL em 2015, por não existir sistema de correição na
Instituição nem comissão permanente para tal fim. Os processos instaurados na Instituição, nas
modalidades de sindicância e processos disciplinares, são acompanhados pelas comissões
designadas para cada caso.
Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU
O IFAL está cumprindo o determinado pelos Artigos 4º e 5º da Portaria nº 1.043/2007. Após
o término dos trabalhos pelas comissões instauradas, os processos de correição são lançados no
sistema CGU/PAD, onde o acompanhamento e verificação são realizados pela Auditoria Interna.

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
6.1. Canais de acesso ao Cidadão
O cidadão pode acessar informações por meio do sítio do IFAL, http://www2.ifal.edu.br/,
onde constam todas as informações de interesse social da instituição, bem como pode acessar o link
da transparência do IFAL, http://www2.ifal.edu.br/transparencia, o qual oferece outros
detalhamentos sobre os serviços e sobre as informações da instituição, podendo ainda acesso
diretamente ao SIC para requerer informações.
6.2. Carta de serviço ao cidadão
A Carta de Serviço ao Cidadão está disponível no link do IFAL:
http://www2.ifal.edu.br/transparencia, onde constam todos os serviços oferecidos pela instituição.
6.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
A percepção do grau de satisfação é aferida institucionalmente por meio das atividades da
Comissão Própria de Avaliação, que emite relatório a cada dois anos, publicado no sítio do IFAL:
http://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/comissao-propria-de-avaliacao-cpa, bem como, é feito
anualmente por meio da Pró-Reitoria de Extensão.
6.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
As informações relevantes sobre a unidade constam no seu sítio oficial:
http://www2.ifal.edu.br/, bem como as demais decisões colegiadas, além disso, as portarias e
demais decisões relevantes são publicadas no Boletim de Serviços do IFAL, conforme link a seguir:
http://www2.ifal.edu.br/servidor/boletim-de-servico/regulares.
6.5. Formas de participação cidadã nos processos decisórios
A participação cidadã nos processos decisórios ocorre por meio da representação da
sociedade nos órgãos colegiados, e através audiências públicas, em momentos de decisão quanto à
oferta de cursos, modalidades de ofertas e deliberações no tocante a algumas normas internas.
6.6. Avaliação dos Produtos e Serviços Pelos Cidadãos Usuários
Avaliação dos produtos e serviços atualmente é realizada de modo institucional por meio das
atividades da Comissão Própria de Avaliação, que emite relatório a cada dois anos, publicado no
sítio do IFAL: http://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/comissao-propria-de-avaliacao-cpa e pela PróReitoria de Extensão em relação aos projetos, programas e cursos executados.
6.7. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
Nossas instalações contemplam mecanismos de acessibilidade, bem como o sítio oficial já
está dentro dos padrões exigidos pela legislação.

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
7.1. Desempenho financeiro do exercício
Durante o exercício de 2015, assim como os demais Órgãos da Administração Federal, o
IFAL recebeu da Secretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, valores
menores do que as obrigações assumidas, conforme demonstrado abaixo. Restando, ainda, R$
4.363.688,02 (quatro milhões e trezentos e sessenta e três mil e seiscentos e oitenta e oito reais e
dois centavos) a pagar aos fornecedores de bens e materiais e aos prestadores de serviços.

7.3. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens
do Patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
A Reitoria e os campi do IFAL ainda não realizam o cálculo de depreciação e amortização
de seus bens. No entanto, vale explicar que para que esses valores sejam calculados é necessário a
conclusão da implantação do sistema informatizado de Patrimônio, já iniciado desde 2014, com a
migração para o novo sistema de mais de 100 mil itens existentes.
Tal procedimento ainda não foi concluído devido ao grande volume de bens e a carência de
servidores para realização do procedimento de forma mais célere.
Para solucionar definitivamente esta questão, está em fase adiantada processo para
contratação de empresa especializada para auxiliar nesta atividade e realizar a (re)avaliação dos
bens e possibilitar a deprecação, amortização ou exaustão de itens do patrimônio e também para
avaliação e mensuração de ativos.
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7.4 Sistemática de apuração de custos no âmbito da Unidade
A sistemática de apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas adota
pelo IFAL em 2015 é realizada utilizando Unidades Gestoras Responsáveis – UGR e o Plano
Interno – PI, no SIAFI.
O processo de definição para alocação e utilização dos recursos constantes da LOA surgiu
da necessidade de melhorar para a distribuição interna do orçamento.
A metodologia respeitou a indicação da Matriz CONIF, ou seja, o valor destinado a cada
campus, considerou o número de alunos e o custo de cada curso.
Com a participação de todos os gestores e executores foram definidos valores para atender
as demandas das políticas institucionais: ensino, pesquisa, extensão, capacitação e qualificação dos
servidores, assistência estudantil, fomento a educação a distância.
A fixação das metas físicas foram definidas pelas áreas afins de acordo com a capacidade de
atendimento as demandas institucionais e com a disponibilidade orçamentária.
Esta metodologia instrumentaliza o contínuo caminho para um orçamento verdadeiramente
participativo, buscando sempre maior eficiência e efetividade das ações desenvolvidas pelo Instituto
Federal de Alagoas.
Este processo ainda é gerenciado por meio de planilhas eletrônicas, que disponibilizam
relatórios sobre a execução orçamentária das unidades, com dados extraídos diretamente do SIAFI.
Porém, está em fase de implantação o módulo Orçamento do SIPAC, Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos, que permitirá melhorar ainda mais a apuração dos custos
dos programas e das unidades administrativas.
Abaixo quadro das unidades administrativas das quais os custos são apurados:
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Os programas e ações institucionais são apurados utilizando os códigos a seguir na execução
orçamentária por meio do Plano Interno – PI.
CODIFICAÇÃO DA SÉTIMA E OITAVA POSIÇÕES DO PLANO INTERNO
Código

Descrição

01

Gestão Administrativa da Unidade ou da Subação

15

Emendas

19

Ensino

20

Pesquisa

21

Extensão

22

Educação a Distância

23

Assistência Estudantil/Permanência

41

Obras - Construção

42

Obras - Ampliação

43

Obras - Reforma

58

Formação e Capacitação de Professores e Profissionais da Educação Básica

60

Aquisição de Materiais, Mobiliário e Equipamentos para a Educação Básica

71

Gestão Hospitalar

94

Fomento à Pós-Graduação

95

Acervo Bibliográfico

96

Transferências Legais, Constitucionais e Voluntárias

99

Outras Despesas

CODIFICAÇÃO DA NONA E DÉCIMA POSIÇÕES DO PLANO INTERNO
Código

Descrição

00

Despesas com Custeio Básico, definidas no âmbito do FORDAP, relacionadas no
Anexo III, desta Orientação Normativa

01

Despesas com Assistência ao Educando, excluindo ajuda de custo para alunos visando
a participação em eventos acadêmicos, esportivos, políticos e culturais

02

Despesas com Capacitação, incluído Diárias e Passagens Aéreas

03

Despesas com ampliação, recuperação e atualização do Acervo Bibliográfico

04

Despesas com Qualificação, exceto Diárias e Passagens Aéreas

05

Despesas com ajuda de custo para a participação de alunos em eventos acadêmicos,
esportivos, políticos e culturais

06

Despesas com Bolsas de Pesquisa para alunos

07

Despesas com Bolsas de Extensão para alunos

99

Demais despesas relacionadas ao funcionamento da Instituição
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7.5. Informações sobre a Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial
Ver Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial em anexo.
Figura 23: Declaração Contador
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7.6. Declaração do Contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no
sistema integrado de administração financeira do Governo Federal
Ver Declaração do contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no Sistema Integrado de
Administração do Governo Federal em anexo.

Figura 24: Registro Fidedigno no SIAFI
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7.7. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Quanto as notas explicativas, informamos que não somos obrigados a fazê-las, conforme Comunica SIAFI 2086569, de 30 de dezembro de 2015.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO

26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGÃO
SUPERIOR

26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCíCIO

2015

PERíODO

Anual

EMISSÃO

17/03/2016

VALORES EM UNIDADES DE REAL

2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

2014

25.362.433,37

-

358.861.691,78

-

989.726,66

-

Receita Tributária

-

-

Receita de Contribuições

-

-

Receita Patrim onial

211.983,84

-

Receita Agropecuária

113.250,10

-

INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias

Receita Indus trial
Receita de Serviços
Rem uneração das Dis ponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas

-

-

548.368,34

-

-

-

116.124,38

-

2.830.800,00

-
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Intergovernamentais
Dos Es tados e/ou Dis trito Federal
Dos Municípios
Intragovernamentais
Outras Trans ferências Correntes Recebidas
Outros Ingressos das Operações
Ingres sos Extraorçam entários

-

-

-

-

-

-

2.830.800,00

-

-

-

355.041.165,12

-

688.836,38

-

Restituições a Pagar

-

Pas sivos Trans feridos

-

Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas

2.258,18

-

354.344.623,90

-

Arrecadação de Outra Unidade

-

Variação Cam bial

-

Valores para Com pensação

1.361,83

-

Valores em Trânsito

-

DARF - SISCOMEX

-

Ajuste Acum ulado de Conversão

-

Dem ais Recebim entos
DESEMBOLSOS

Pessoal e Demais Despesas

4.084,83

-

-333.499.258,41

-

-261.121.118,87

-
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Legis lativo

-

-

Judiciário

-

-

Es s encial à Jus tiça

-

-

Adm inis tração

-

-

Defes a Nacional

-

-

Segurança Pública

-

-

Relações Exteriores

-

-

As s is tência Social

-

-

Previdência Social

-42.896.659,83

-

-

-

Saúde
Trabalho

-

-

-218.219.330,74

-

Cultura

-

-

Direitos da Cidadania

-

-

Urbanis m o

-

-

Habitação

-

-

Saneam ento

-

-

Gestão Am biental

-

-

Ciência e Tecnologia

-

-

Agricultura

-

-

Organização Agrária

-

-

Indús tria

-

-

Comércio e Serviços

-

-

Comunicações

-

-

Energia

-

-

Trans porte

-

-

Desporto e Lazer

-

-

Encargos Es peciais

-

-

-5.128,30

-

Educação

(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de
Pagam ento
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Juros e Encargos da Dívida

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

-

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

-

-

Outros Encargos da Dívida

-

-

Transferências Concedidas

-31.164.128,62

-

-

-

-

-

Intergovernamentais
A Es tados e/ou Dis trito Federal
A Municípios
Intragovernamentais

Outras Trans ferências Concedidas
Outros Desembolsos das Operações

Dis pêndios Extraorçam entários

-

-

-31.164.128,62

-

-

-

-41.214.010,92

-

-692.139,41

-

Pagamento de Res tituições de Exercícios Anteriores

-

Pagamento de Pas s ivos Recebidos

-

Trans ferências Financeiras Concedidas

Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior

-40.520.376,57

-

-1.494,94

-

Trans ferência de Arrecadação para Outra Unidade

-

Variação Cambial

-

Valores Compens ados

-

Valores em Trâns ito

-

Ajus te Acum ulado de Convers ão

-

Demais Pagam entos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-19.806.251,45

-
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INGRESSOS
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos
Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
DESEMBOLSOS

Aquisição de Ativo Não Circulante

Concessão de Empréstimos e Financiamentos

-

-

-

-

-

-

-

-

-19.806.251,45

-

-19.579.840,29

-

-

-

-226.411,16

-

-

-

-

-

Operações de Crédito

-

-

Integralização do Capital Social de Empresas Estatais

-

-

Transferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

Dos Es tados e/ou Dis trito Federal

-

-

Dos Municípios

-

-

Intragovernam entais

-

-

Outras Trans ferências de Capital Recebidas

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros Desembolsos de Investimentos

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS

Intergovernam entais

Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS
Amortização / Refinanciamento da Dívida

-

-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Outros Desembolsos de Financiamento

5.556.181,92

-

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.306.867,86

-

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

9.863.049,78

-
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M INISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA
ORGÃO
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
SUPERIOR
EXERCíCIO
2015
PERíODO
Anual
EMISSÃO
17/03/2016
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
Rece itas Tributárias
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
Rece itas de Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
Contribuição de Iluminação Pública
Rece ita Patrim onial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens
Receita da Cessão de Direitos
Públicos
Outras Receitas Patrimoniais
Rece itas Agropecuárias
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
Rece itas Indus triais
Receita da Indústria Extrativa Mineral
Receita da Indústria de Transformação
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais

PREVISÃO INICIAL
875.762,00
178.104,00
130.744,00
47.360,00
107.862,00
107.862,00
-

PREVISÃO ATUALIZADA
875.762,00
178.104,00
130.744,00
47.360,00
107.862,00
107.862,00
-

RECEITAS REALIZADAS
3.820.526,66
211.983,84
120.953,39
91.030,45
113.250,10
2.592,12
110.657,98
-

SALDO
2.944.764,66
33.879,84
-9.790,61
43.670,45
5.388,10
2.592,12
2.795,98
-
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Rece itas de Se rviços
Transferê ncias Corre ntes
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
Outras Receitas Corre nte s
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do
RPPSRec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao
RGPSReceitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
Ope raçõe s de Cré dito
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Am ortização de Em pré stim os
Transferê ncias de Capital
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferência de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
Outras Receitas de Capital
Integralização do Capital Social
Resultado do Banco Central do Brasil
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.
Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional
Receitas de Capital Diversas
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS

525.729,00
64.067,00
64.067,00
875.762,00

525.729,00
64.067,00
64.067,00
875.762,00

548.368,34
2.830.800,00
2.830.800,00
116.124,38
34.446,02
81.678,36
3.820.526,66

22.639,34
2.830.800,00
2.830.800,00
52.057,38
-29.620,98
81.678,36
2.944.764,66
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REFINANCIAMENTO
Ope raçõe s de Cré dito Inte rnas
M obiliária
Contratual
Ope raçõe s de Cré dito Exte rnas
M obiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAM ENTO
DÉFICIT
TOTAL
DETALHAM ENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação
Créditos Cancelados Líquidos
Créditos Adicionais Reabertos

875.762,00

875.762,00

875.762,00
-

875.762,00
5.363.200,00
1.117.000,00
4.246.200,00
-

3.820.526,66
316.648.258,78
320.468.785,44
5.363.200,00
1.117.000,00
4.246.200,00
-

2.944.764,66
316.648.258,78
319.593.023,44
-

DESPESA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Pess oal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despe sas Corrente s
DESPESAS DE CAPITAL
Inve stim e ntos
Inve rs õe s Finance iras
Am ortização da Dívida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AM ORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Am ortização da Dívida Inte rna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Am ortização da Dívida Exte rna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAM ENTO
TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL
250.220.550,00
173.668.087,00
76.552.463,00
60.850.497,00
60.850.497,00
311.071.047,00
311.071.047,00
311.071.047,00

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
312.526.637,00
232.925.882,00
79.600.755,00
63.295.757,00
63.295.757,00
375.822.394,00
375.822.394,00
375.822.394,00

DESPESAS
EMPENHADAS
302.780.031,42
231.420.930,83
71.359.100,59
17.688.754,02
17.688.754,02
320.468.785,44
320.468.785,44
320.468.785,44

DESPESAS
LIQUIDADAS
289.660.975,70
231.140.838,49
58.520.137,21
8.411.637,85
8.411.637,85
298.072.613,55
298.072.613,55
298.072.613,55

DESPESAS PAGAS
280.613.704,55
231.140.838,49
49.472.866,06
5.260.498,87
5.260.498,87
285.874.203,42
285.874.203,42
285.874.203,42

SALDO DA
DOTAÇÃO
9.746.605,58
1.504.951,17
8.241.654,41
45.607.002,98
45.607.002,98
55.353.608,56
55.353.608,56
55.353.608,56
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ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS EM
INSCRITOS EM 31 DE
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIOS
DEZEMBRO DO
ANTERIORES
EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES
10.318.271,17
11.343.941,61
Pess oal e Encargos Sociais
979.419,25
827.992,02
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despe sas Corrente s
9.338.851,92
10.515.949,59
DESPESAS DE CAPITAL
17.340.406,38
13.015.986,03
Inve stim e ntos
17.340.406,38
13.015.986,03
Inve rs õe s Finance iras
Am ortização da Dívida
TOTAL
27.658.677,55
24.359.927,64

LIQUIDADOS
6.176.250,69
2.024,01
6.174.226,68
15.585.847,72
15.585.847,72
21.762.098,41

PAGOS

CANCELADOS

5.905.779,30
2.024,01
5.903.755,29
13.219.818,46
13.219.818,46
19.125.597,76

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS EM 31 DE
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
PAGOS
ANTERIORES
ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES
176.046,12
5.749.820,57
5.760.635,34
Pess oal e Encargos Sociais
2.715.197,45
2.715.197,45
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despe sas Corrente s
176.046,12
3.034.623,12
3.045.437,89
DESPESAS DE CAPITAL
60.728,71
1.281.373,51
1.325.934,12
Inve stim e ntos
60.728,71
1.281.373,51
1.325.934,12
Inve rs õe s Finance iras
Am ortização da Dívida
TOTAL
236.774,83
7.031.194,08
7.086.569,46

4.381.649,04
1.078.539,38
3.303.109,66
11.043.920,29
11.043.920,29
15.425.569,33

CANCELADOS
123.213,46
123.213,46
8.091,93
8.091,93
131.305,39

SALDO
11.374.784,44
726.847,88
10.647.936,56
6.092.653,66
6.092.653,66
17.467.438,10

SALDO
42.017,89
42.017,89
8.076,17
8.076,17
50.094,06
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TITULO

DEMONSTRAÇÕES DAS V ARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO

26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGÃO
SUPERIOR

26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCíCIO

2015

PERíODO

Anual

EMISSÃO

17/03/2016

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIA ÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2015
VARIAÇÕES PATRIM ONIAIS AUM ENTATIVAS

2014

373.685.141,67

-

-

-

Impostos

-

-

Taxas

-

-

Contribuições de Melhoria

-

-

-

-

Contribuições Sociais

-

-

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

-

-

Contribuição de Iluminação Pública

-

-

Contribuições de Interesse das Categorias Prof issionais

-

-

873.955,61

-

113.250,10

-

-

-

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços

760.705,51

-

Variaçõe s Patrim oniais Aum e ntativas Finance iras

716,62

-

-

-

716,62

-

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Obtidos

-

-

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

-

-

Aportes do Banco Central

-

-

Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras

-

-

Im pos tos , Taxas e Contribuiçõe s de M e lhoria

Contribuiçõe s

Exploração e Ve nda de Be ns , Se rviços e Dire itos
Venda de Mercadorias
Vendas de Produtos

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora

389

Trans ferências e De legações Rece bidas

361.247.528,15

-

Transferências Intragovernamentais

354.344.623,90

-

Transferências Intergovernamentais

2.830.800,00

-

Transferências das Instituições Privadas

-

-

Transferências das Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências de Consórcios Públicos

-

-

Transferências do Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada de Entes

-

-

Transferências de Pessoas Físicas

-

-

4.072.104,25

-

11.447.533,53

-

Reavaliação de Ativos

-

-

Ganhos com Alienação

-

-

56,88

-

11.447.476,65

-

-

-

115.407,76

-

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

-

-

Resultado Positivo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e De sincorporação de Pass ivos

Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
Outras Variaçõe s Patrim oniais Aum e ntativas

VPA de Dívida Ativa

-

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas

-

-

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

115.407,76

-

365.950.510,68

-

204.027.587,78

-

162.696.628,60

-

VARIAÇÕES PATRIM ONIAIS DIM INUTIVAS
Pe ssoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais

29.973.717,89

-

Benefícios a Pessoal

9.430.575,29

-

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

1.926.666,00

-
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Be nefícios Previdenciários e As siste nciais

41.029.674,16

-

32.356.727,16

-

8.633.137,42

-

Benefícios de Prestação Continuada

-

-

Benefícios Eventuais

-

-

Políticas Públicas de Transf erência de Renda

-

-

39.809,58

-

38.844.683,28

-

4.273.340,71

-

34.455.977,38

-

115.365,19

-

155.609,69

-

-

-

155.256,36

-

-

-

353,33

-

Aportes ao Banco Central

-

-

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

-

-

44.633.400,02

-

Transferências Intragovernamentais

40.520.376,57

-

Transferências Intergovernamentais

-

-

Transferências a Instituições Privadas

-

-

Transferências a Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências a Consórcios Públicos

-

-

Transferências ao Exterior

-

-

-

-

4.113.023,45

-

Aposentadorias e Reformas
Pensões

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Us o de Bens, Se rviços e Cons um o de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão
Variaçõe s Patrim oniais Dim inutivas Finance iras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos

Trans ferências e De legações Conce didas

Execução Orçamentária Delegada a Entes
Outras Transferências e Delegações Concedidas
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De svalorização e Pe rda de Ativos e Incorporação de Pas sivos

22.110.377,46

-

-

-

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
Perdas com Alienação

-

-

93.313,32

-

Incorporação de Passivos

2.108.905,29

-

Desincorporação de Ativos

19.908.158,85

-

60.242,99

-

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

50.022,84

-

Contribuições

10.220,15

-

-

-

Custo das Mercadorias Vendidas

-

-

Custos dos Produtos Vendidos

-

-

Custo dos Serviços Prestados

-

-

15.088.935,30

-

Premiações

-

-

Resultado Negativo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Perdas Involuntárias

Tributárias

Cus to - M e rcadorias , Produtos Vend. e dos Serviços
Pres tados

Outras Variaçõe s Patrim oniais Dim inutivas

Incentivos

13.805.581,37

-

Subvenções Econômicas

-

-

Participações e Contribuições

-

-

Constituição de Provisões
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIM ONIAL DO PERÍODO

-

-

1.283.353,93

-

7.734.630,99

-

VARIAÇÕES PA TRIMONIAIS QUALITATIVAS
2015

2014

7.9. Demonstração da Gestão e registro contábil dos créditos a receber
A conta contábil de Créditos a Receber trata de valores relativos a fornecimento de bens,
serviços, créditos tributários, dentre outros, realizáveis no curso do exercício social subsequente.
No entanto, o Instituto Federal de Alagoas não realiza provisões de valores a receber devido
nossa receita ser proveniente de exames de seleções para ingresso no IFAL, de mercadorias
produzidas e vendidas a Comunidade nos arredores do campus Satuba e de direito de uso de área
pública.

7.11. Notas Explicativas de conciliações dos regimes contábeis adotados (Lei
4.320/1964 e 6.404/1976)
O IFAL não é obrigado a fazer notas explicativas, conforme Comunica SIAFI 2086569, de 30 de
dezembro de 2015.

7.12. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/1976 e notas explicativas
Não se aplica.
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8. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
8.1. Gestão de pessoas
8.1.1 Estrutura de Pessoal da Unidade

Quadro 16: Força de Trabalho da UPC
Lotação

Ingressos
no
Exercício

Efetiva

Autorizada

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

1516

197

114

1.1. Membros de poder e agentes políticos

0

0

0

1516

197

114

1511

197

114

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

4

0

0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

1

0

0

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

0

0

0

69

30

63

0

0

0

1585

227

177

Tipologias dos Cargos

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: Data-warehouse/siape

Quadro 17: Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim

659

857

659

857

654

857

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

4

0

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

1

0

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

0

0

2. Servidores com Contratos Temporários

8

61

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

0

0

667

918

1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

4. Total de Servidores (1+2+3)

Tipologias
dos
Cargos

Quadro 18: Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
da UPC
Lotação
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
1. Cargos em Comissão(CD)
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: Data-warehouse/siape

Efetiva

89
0
0
85
4
0
0
0
315
315
0
0
404

Ingress
os no
Exercí
cio
16
0
0
16
0
0
0
0
42
42
0
0
58

Egres
sos no
Exerc
ício
15
0
0
15
0
0
0
0
19
19
0
0
34
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8.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal
Quadro 19: Despesas do pessoal
Despesas de
Exercícios
Anteriores

Despesas Variáveis
Tipologias/ Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas
Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Decisões
Judiciais

Total

Demais Despesas
Variáveis

Membros de poder e agentes políticos
Exercícios

2014

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

2013

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada – (computados todos os servidores , inclusive os servidores com CD, FG, FUC e os servidores em
licença, diferente do relatório 2013 que separava todas estas classes)
65.844.260,32
2014
Exercícios

76.114.160,55

10.628.773,92

9.255.527,01

35.217.325,52

12.193.871,50

2015

29.626.679,78
28.582.428,53

6.652.477,00
7.115.709,01

3.209.822,27
3.553.338,94

5.603.265,47
8.118.638,58

513.500,55

1.885.454,95

460.030,67

1.960.210,83

173.315.714,13

133.219.761,27

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada

Exercícios

2014

xxxx

xxxx

2013

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
Exercícios

2014

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

2013

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Servidores cedidos com ônus – Obs: no relatório 2013 foram contabilizados também os servidores em licença

Exercícios

2014
2015

432.409,59
435.219,46

0,00
0,00

47.578,56

124.415,37

24.785,00

50.576,00

102.383,75

21.529,00

26.082,58

15.344,10

13469,87

36.751,25

1.889,39
1.220,96

27.578,02
15.987,06

700082,61
677.137,35

Servidores com contrato temporário
2014
Exercícios
2015

1.874.366,00

0,00

180785,57

38904,01

270232,10

0,00

0,00

1.912.408,51

0,00

182.883,04

38375,40

337.730,89

0,00

520,78

Fonte: Data-warehouse/siape

0,00
3.938,59

0,00
0,00

2.364.287,68
2.475.857,21

No momento os riscos identificados estão relacionados à perca de servidores por conta da
procura constante desses servidores em carreiras mais vantajosas, evasão essa que entendemos pode
comprometer a missão institucional, visto que leva-se tempo e recurso para qualificar e dar
experiência a novos servidores nos moldes daqueles que saem da instituição.
Outro fator de risco à gestão está ligado ao afastamento de servidores por conta de motivos
de saúde, o que traz constantes implicações no que diz respeito a melhor distribuição das lotações
nos diversos setores do órgão.
8.1.3. Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao Pessoal
(Gestão de riscos)
8.1.5. Pessoal requisitado dos Quadros de órgão ou entidade da Administração Pública
Federal
8.1.9 Controles internos das concessões de bolsas dos Programas de Estudantes
Programa de Iniciação Científica do IFAL
Em maio de 2015 a PRPI do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), por meio de seu
Departamento de Pesquisa e Inovação (DPI), que é responsável pelos Programas de Iniciação
Científica do IFAL, e no uso de suas atribuições legais, tornou público o processo para seleção de
projetos de pesquisa para os programas de iniciação científica através do EDITAL PRPI/IFAL No
02/2015 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PIBITI/IFAL/CNPq e PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC/IFAL/CNPq com
período de execução de 01 de AGOSTO de 2015 a 31 de JULHO de 2016.
Neste edital, foram aprovados 205 projetos de pesquisa, dos quais 181 foram contemplados
com bolsas na modalidade PIBIC e 24 na modalidade PIBITI com valores para nível técnico e
tecnológico de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
O prazo de execução destes projetos é de agosto de 2015 a julho de 2016. Para um período
de 5 meses (agosto a dezembro de 2015) foram descentralizados recursos no valor total de R$
350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).
A Tabela 3, mostra o quantitativo descentralizados por campus do IFAL.
Tabela 3: Valores descentralizados para os campi do IFAL para o pagamento das bolsas do projetos
de pesquisa para o período de agosto a dezembro de 2015.
Campi
Quantitativo total de bolsas
Valores(R$)
Arapiraca
13
26.000,00
DIREAD
3
6.000,00
Maceió
47
94.000,00
Maragogi
21
42.000,00
Marechal Deodoro
12
24.000,00
Murici
15
30.000,00
Palmeira dos Índios
15
30.000,00
Penedo
5
10.000,00
Piranhas
9
18.000,00
Rio Largo
2
4.000,00
Santana do Ipanema
9
18.000,00

São Miguel dos Campos
Satuba
Viçosa
TOTAL

1
22
1
175

2.000,00
44.000,00
2.000,00
350.000,00

Estes programas serão acompanhados no mês de março de 2016 através de uma Avaliação
Parcial Oral que será realizada in loco em alguns campi do IFAL com a presença de avaliadores da
própria instituição.
No final do prazo de execução os projetos deverão ser submetidos ao evento de iniciação
cientifica e tecnológica (IV EITIC); e através de relatório final. Estas três avaliações que os
trabalhos estão submetidos é prevista no edital.
Destacamos que conforme apresentado na tabela acima, os valores são referentes a bolsas
para alunos de nível superior e médio com o valor mensal de R$ 400,00 para o período de cinco
meses, ou seja, de agosto a dezembro do corrente ano. Desta forma, deverá ser descentralizado o
valor total de TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS (R$ 350.000,00) para o atendimento
de CENTO E SETENTA E CINCO (175) bolsas de iniciação cientifica.
Em Janeiro de 2015, a PRPI solicitou a descentralização de crédito aos Campus/UAB
referente ao período de janeiro a julho de 2015 para o pagamento dos Programas Institucionais de
Bolsa Científica e Tecnológica 2014/2015, edital 02/2014 PRPI/IFAL. A descentralização foi
realizada de acordo com a TABELA 4.
Tabela 4: Créditos a serem descentralizados de acordo com o Campus/UAB para o período de
janeiro a julho de 2015.
Campi
Bolsas
Valor a ser descentralizado (R$)
Superior Médio Superior
Médio
Total / Campi
Arapiraca
5
12.250,00
12.250,00
Maceió
38
13
106.400,00 31.850,00
138.250,00
Maragogi
7
17.150,00
17.150,00
Marechal Deodoro
12
12
33.600,00 29.400,00
63.000,00
Murici
12
29.400,00
29.400,00
Palmeira dos Índios
8
19
22.400,00 46.550,00
68.950,00
Penedo
10
24.500,00
24.500,00
Piranhas
3
7.350,00
7.350,00
Santana do Ipanema
7
17.150,00
17.150,00
São Miguel dos Campos
1
2.450,00
2.450,00
Satuba
10
12
28.000,00 29.400,00
57.400,00
UAB
5
14.000,00
14.000,00
TOTAL
451.850,00
Destacamos que conforme apresentado na tabela acima, os valores são referentes a bolsas
para alunos de nível superior com o valor mensal de R$ 400,00 e de nível médio com o valor
mensal de R$ 350,00 pelo período de sete meses, ou seja, de janeiro a julho de 2015. Desta forma,
foram descentralizados aos campi e DIREAD o valor total de QUATROCENTOS E
CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS (R$ 451.850,00) para o
atendimento de CENTO E SETENTA E QUATRO (174) bolsas de iniciação cientifica.
Cotas de bolsas da FAPEAL

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) distribui ao IFAL 20
(vinte) bolsas de iniciação científica - PIBIC. A PRPI realiza a distribuição destas bolsas ao final do
resultado do edital fazendo a indicação, substituição e cancelamento de bolsista junto a fundação.
Cotas de bolsas do CNPq
O CNPq distribuiu ao IFAL 13 (treze) bolsas de iniciação científica e tecnológica. A PRPI
realiza a distribuição destas bolsas a cada edital fazendo a indicação, substituição e cancelamento de
bolsista junto ao CNPq. O IFAL possui uma cota junto ao órgão de fomento de 7 (sete) bolsas de
Iniciação Tecnológica modalidade PIBITI e 6 (seis) bolsas de Iniciação Científica modalidade
PIBIC.
Essas bolsas tem validade de 12 meses, as últimas implantadas tiveram início em agosto de
2015, selecionadas a partir do edital 02 PRPI/IFAL e se estenderão até Julho de 2016 obedecendo
calendário da instituição CNPq. Portanto, a avaliação final dos projetos ocorrerá em agosto de 2016,
no formato de apresentação oral pelos bolsistas no IV EITIC e, entrega de relatórios contendo as
atividades desenvolvidas no projeto ao longo do ano.
8.1.10. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários
No momento não existem estagiários contratados na instituição e por isso não há dados para
informar. A política de contração para essa área está em desenvolvimento.
8.1.12. Contratação de mão de obra temporária

8.2. Gestão do Patrimônio e da infraestrutura
8.2.1. Gestão da frota de veículos própria e terceirizada
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos:
A gestão da frota de veículos do IFAL é feita de acordo com as normas gerais do serviço
público federal, especificamente seguindo a Instrução Normativa nº 03 do MPOG, publicada em 19
de maio de 2008, sendo regulamentada internamente pela Portaria nº 1871/GR, de 12 de agosto de
2013.
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:
A frota de veículos do IFAL tem extrema importância para o funcionamento normal das
atividades educacionais e administrativas do Instituto principalmente devido a sua expansão,
interiorização e ramificação de suas atividades aumentando exponencialmente o número de
deslocamentos considerando ainda o grande número de alunos matriculados nos cursos integrados,
subsequentes, de tecnologia, bacharelado, PROEJA, Licenciaturas, além do atendimento de
programas como o Mulheres Mil, UAB e PRONATEC, apoiando as atividades de pesquisa,
extensão, esportivas, científicas, culturais e outras atividades importantes para o desenvolvimento
acadêmico.
Destacamos também que devido ao processo de expansão e interiorização, torna-se
necessárias viagens constantes para acompanhamento e fiscalização das obras em andamento. Além
desses motivos, há campus que se situam distantes da capital, como é o caso do campus da cidade
de Piranhas (a cerca de 300 km da capital), e nessas situações os veículos proporcionam uma maior
mobilidade nos casos de reuniões na Reitoria ou outros eventos.
Dessa forma, a frota de veículos é imprescindível para o atendimento dos objetivos
institucionais apoiando as atividades do Instituto para alcance dos seus objetivos institucionais.

399
c) Quantidade de veículo em uso ou na responsabilidade da UJ:
GRUPO

QUANTIDADE TOTAL

Veículo de Transporte

1

Institucional
Veículo de Serviço Comum

88

TOTAL GERAL

89

d) - Km total (ano: 2015) de Veículos de Transporte Institucional: 11.583 km (965,25 km/mês) *
- Km total (ano: 2015) de Veículos de Serviço Comum: 628.554 km (52379,50 km/mês) *
e) - Idade Média Veículos de Transporte Institucional: 1 ano *
- Idade Média Veículos de Serviço Comum: 8 anos *
f) Custos associados a manutenção da frota:
MANUTENÇÃO DA FROTA – 2015
Gasto
Anual
Manutenção /
Combustíve Conservação *
l*
339.455,73

328608,63

Reparos *

Seguro
Veicular **

Gastos com
licenciamento
***

Total (R$)

15.875,00

55.800,00

3.897,69

743.637,05

** O valor do Seguro Veicular é referente ao total gasto com todos os veículos do Instituto.
g) Plano de substituição de frota:
Apesar da normativa falar em substituição de veículos com 5 anos de uso, no geral, a frota
encontra-se em bom estado de conservação, ainda sendo economicamente viável mantê-la, não
havendo hoje a necessidade de substituição, porém levando em consideração a expansão do
instituto, há a necessidade de aquisição de novos veículos.
Há alguns veículos mais antigos que não estão com um bom custo-benefício em virtude dos
gastos com manutenção ou reparos, mas já há comissão de desfazimento instaurada para cuidar
desses casos.
h) Razões de escolha de aquisição em detrimento de locação:
Conforme comentários já feitos no item "b)", o instituto conta com uma grande área de
atendimento, assim sendo a frota própria ajuda na celeridade do cumprimento da missão
institucional além dos limites e custos envolvidos nos contratos de locação realizados pelo Ifal com
as empresas locadoras, optando assim por sistema misto de transporte combinando veículos
próprios e locados utilizando-se destes últimos nos casos em que não é possível atendimento pela
frota própria.
i) Estrutura de controles de que a Unidade Jurisdicionada dispõe para assegurar uma prestação
eficiente e econômica do serviço de transporte:

O IFAL conta em seu organograma com uma Coordenadoria de Transportes em cada
campus, além de também existir na Reitoria. Cada setor desse é responsável pela gestão da frota
referente ao seu campus/Reitoria.
De acordo com a portaria do transportes do IFAL mencionada no item "a", onde tem a
previsão da documentação utilizada para controle de frota, trabalha-se com formulários para
solicitação e relatório de viagem, além de controle de quilometragem, de gastos com combustível,
manutenção, seguro e outros que estejam ligados a gestão dos veículos.
8.2.2. Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais
sobre veículos nessas condições
Não há política instituída pelo Ifal para tratamento dos veículos não mais servíveis para uso nas
suas atividades.
8.2.3. Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
a) O Instituto Federal de Alagoas – Ifal – faz uso de imóveis em diversas situações como próprios,
cedidos e locados.
E tem buscado construir uma gestão eficiente dos mesmos, de forma a cumprir o que se estabelece
na legislação e órgão de controle.
b) Distribuição geográfica dos imóveis da União
No Quadro-20 a seguir estão elencados os imóveis de propriedade do Ifal, em sua localização
geográfica.
O Ifal não dispõe de imóveis em outros estados nem no exterior.
Quadro 20: Distribuição Geográfica dos Imóveis da União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

BRASIL

- Alagoas
Arapiraca
Maceió
Maragogi
Marechal Deodoro
Murici
Palmeira dos Índios
Penedo
Piranhas
Santana do Ipanema
São Miguel dos Campos
Satuba

QUANTIDADE DE
IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA
UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE
DA UJ
EXERCÍCIO 2015
17
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Viçosa
Batalha
Rio Largo
União dos Palmares
Coruripe
Subtotal (Brasil)
EXTERIOR
Subtotal (Exterior)
Total (Brasil + Exterior)

2
1
0
1
1
17
0
17

c) Qualidade e Completude do registro das informações dos imóveis no Spiunet
Os imóveis estão em fase de registro no sistema da SPU, SPIUnet, após um longo processo
de reavaliação dos mesmos, conforme orientação do órgão regulamentador.
Até o momento foram registrados 55% dos imóveis utilizados, e os demais serão inseridos
nos próximos dias. Os imóveis que ainda não estão no sistema, e por questões de ajustes nos dados,
evitando alterações nos lançamentos enviados ao SIAFI.
Os imóveis já cadastrados anteriormente foram reavaliados e atualizados.

8.2.4. Cessão de Espaço Físico e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
O Ifal não realizou nenhuma cessão de seus imóveis.
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8.2.5. Demonstração da situação dos imóveis da União
Quadro 21: Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional
Despesa
no
Exercício

Valor do Imóvel
UG

158382
158147
158147
152805
152805
158381
158147
158147
158147
158147
158147
152804
158147
152800
158383
152803
158380

RIP Imóvel

287700177500-6
271300005500-7

RIP utilização

Regime

287700176500-0 Uso em Serviço Público
271300006500-2 Doação com Encargo
Cessão – Outros (Do
Em processo de registro
governo para IFAL)
270500046500-0 270500047500-5 Doação com Encargo
Cessão – Outros (Da
Em processo de registro
prefeitura para IFAL)
278500256500-0 278500051500-5 Uso em Serviço Público
Em processo de registro
Locação de Terceiros
Em processo de registro
Locação de Terceiros
Em processo de registro
Uso em Serviço Público
Cessão – Outros (Da
Em processo de registro
prefeitura para IFAL)
274500015500-0 274500016500-5 Doação com Encargo
2871 00019.500-7 2871 00020.500-2 Doação com Encargo
Em processo de registro
Comodato
Em processo de registro
Uso em Serviço Público
282500015500-1 282500009500-9 Uso em Serviço Público
280900006500-0 280900007500-6 Uso em Serviço Público
279300008500-1 279300004500-0 Uso em Serviço Público

Estado de
Conservação

Bom
Bom
Muito Bom
Bom
Regular

Valor
Histórico
(R$)

Data da
Avaliação

- 02/02/2016
245.000,00 02/02/2016
- 02/02/2016

4.349.867,02

583.772,94 01/02/2016

61.705.762,50

- 01/02/2016

4.486.906,11

Regular
Muito Bom
Bom
Bom
8.580.000,00
Bom
Bom
Bom
Bom
Muito Bom
Bom
Novo
Bom

Valor
Com
Reavaliado
Reformas
(R$)
316.555.005,94
2.900.527,25

02/02/2016
29/01/2016
29/01/2016
02/02/2016

17.911.127,58
1.202.578,16
480.615,74
2.202.577,68

- 02/02/2016

3.158.253,65

27.768,60
-

02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
29/01/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016

3.533.142,46
418.531,05
649.215,62
87.754.887,06
8.495.330,20
9.852.117,59
6.826.728,61
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152815

Em processo de registro

152815
158147
158147

278900004500-1 278900005500-7
288700013500-0 288700014500-6
Em processo de registro

152804

Em processo de registro

152801
152801
152802
148147

285900027500-1

285900028500-7

Em processo de registro
284100012500-7
288500041500-7

284100013500-2
288500042500-2
TOTAL

Cessão – Outros (Da
prefeitura para IFAL)
Doação com Encargo
Doação com Encargo
Doação com Encargo
Cessão – Outros (Da
prefeitura para IFAL)
Doação com Encargo
Cessão – Outros (Do
Estado para IFAL)
Uso em Serviço Público
Doação com Encargo

Bom

- 02/02/2016

1.995.698,51

Bom
Bom
Bom

- 02/02/2016
108.200,78 02/02/2016
- 02/02/2016

27.197.856,00
1.162.944,08
834.902,62

- 02/02/2016

1.856.106,37

50.000,00 03/02/2016

426.240,00

Regular
Bom
Regular
Bom
Bom

126.000,00
9.720.742,32

03/02/2016

3.024.776,35

03/02/2016 10.982.917,89
03/02/2016 7.958.478,99
587.923.095,03

R$ 0,00

Análise Crítica
A gestão dos bens imóveis do Ifal está sendo consolidada nos últimos meses. No
entanto, reconhece-se a necessidade de maiores avanços quanto ao controle e periodicidade
das ações.
Os registros documentais também estão sendo consolidados, visto que há
descentralização da gestão do Ifal nos campi.
Não há registro de ocupação irregular nos imóveis do Ifal.

8.2.7. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros
No quadro a seguir além dos imóveis locados também estão descriminados os imóveis
recebidos por cessão ou comodato, com as devidas especificações.
Quadro 22: Bens Imóveis Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

BRASIL

- Alagoas
Arapiraca (Cessão)
Maceió
Maragogi (Cessão)
Marechal Deodoro
Murici
Palmeira dos Índios
Penedo
Piranhas
Santana do Ipanema (Cessão e Locação)
São Miguel dos Campos (Cessão)
Satuba
Viçosa
Batalha (Cessão)
Rio Largo (Comodato)
Coruripe (Cessão)
Subtotal (Brasil)

EXTERIOR
Subtotal (Exterior)
Total

QUANTIDADE DE
IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA
UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE
DA UJ
EXERCÍCIO 2015
9
1
2
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
9
0
0
9
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Imóveis situados em Maceió
a) Locação de imóvel para abrigar as instalações do Departamento de Ensino à Distância –
DEPEAD, Departamento de Seleções e Ingressos – DSI, Centro de Línguas, Sala multiuso para
capacitação de servidores e Projeto Ing-Rede (Anexo II). R$1.356.540,00 (valor total global) ou
R$22.609,00 (valor mensal);
b) Locação de imóvel destinado as instalações dos setores arquivo, almoxarifado e patrimônio da
Reitoria do IFAL (Anexo I). R$649.000,00 (valor total global) ou R$11.000,00 (valor mensal).
Análise Crítica
Os imóveis locados, em sua maioria, devem-se ao fato de que os imóveis próprios não
possuem espaço físico suficiente para suportar a expansão das atividades do Instituto ou pelo fato
de que obras importantes encontram-se ainda em fase de conclusão.
8.2.8. Informações sobre as principais Obras Serviços de Engenharia relacionados à
atividade-fim
Campus Murici:
A obra está 98% executada. Com fiscalização eficiente e uma boa construtora, está na fase
de acabamento. Está em procedimento de recebimento de obra.
Campus Coruripe:
A obra que iniciou em 25 de março de 2015, está 35% executada. A construtora e o fiscal são os
mesmos da obra de Murici. Tem boa evolução. Estão sendo feitos serviços de coberta no bloco
pedagógico e algumas instalações complementares. Os serviços de infraestrutura e superestrutura
estão finalizados. A previsão de entrega é fevereiro de 2017.
Campus Maragogi:
A obra segue em ritmo lento. Estão sendo executados a cabine da subestação, instalação das
esquadrias, valas de infiltração, pintura da estrutura metálica, divisórias de granito e os condutores
elétricos. Está executado em torno de 72% da obra.
Campus São Miguel dos Campos:
Obra paralisada. Iniciou-se o levantamento da obra para que seja elaborado o projeto de
complementação de obra, assim como foi feito com Arapiraca. No momento, 2 engenheiros
encontram-se no local da obra com foco nessa atividade. A licitação para a construção do muro
encontra-se na fase interna de licitação.
Campus Arapiraca:
A obra foi rescindida no início de 2015 por inexecução parcial do contrato e o não mantimento das
condições habilitatórias por parte da contratada. Foi realizado o levantamento do residual de obra,
feitos novos projetos e orçamento. A licitação foi realizada. O contrato para a complementação de
obra do Campus tem previsão para ser assinado em março de 2016.

Campus Santana do Ipanema (paralisada)
O contrato está suspenso por determinação judicial. Está sendo aguardada que a perícia
judicial seja realizada para que os trabalhos de levantamento de obra sejam iniciados.
Está sendo feito um contrato para aluguel de um prédio para a instalação provisória do Campus, que
hoje funciona no prédio da Universidade Estadual de Alagoas.
Campus Marechal Deodoro
O campus Marechal Deodoro hoje é um verdadeiro canteiro de obras. Estão sendo
realizadas:
a reforma dos banheiros e refeitório, aproximadamente 25% executados;a construção de 6 novas
salas de aula, aproximadamente 79% executados;a elevação do nível do muro, obra praticamente
finalizada; e, a adequação das instalações elétricas de alta e baixa tensão, obra com 85% executada.
Está sendo finalizado o orçamento do projeto para combate de incêndio e pânico, que deve ter o
processo licitatório iniciado até abril de 2016.
Está sendo elaborado Termo de Referência para a contratação de projetos para os
laboratórios especiais do Campus.
Campus Maceió
No Campus Maceió ocorre a reforma do Campus, reforma dos banheiros e pintura. Está em
fase interna de licitação a contratação para complementação da reestruturação da rede elétrica e
lógica do Campus.
Estão sendo finalizados os processos licitatórios para a reforma do auditório, calçadas,
guaritas e piscina. Está em fase final o projeto para a adequação dos projetos de incêndio e pânico e
SPDA.
O processo licitatório deve ocorrer até junho de 2016.
Campus Satuba
Está sendo reformado o refeitório do Campus.
A obra está com bom ritmo e a execução está em torno de 35%. Projetos de combate a
incêndio e pânico estão sendo finalizados. A previsão é que em abril de 2016 o processo licitatório
siga para a fase externa.
Um Termo de Referência está sendo feito para a contratação do projetos para a
reestruturação elétrica de alta e baixa tensão, sistema de proteção contra descargas atmosféricas –
SPDA, e circuito fechado de televisão – CFTV.
Campus Palmeira dos Índios
O campus Palmeira dos Índios está construindo um edifício para o funcionamento do bloco
de engenharia. Uma grande obra que está no início, com apenas 7% executados. Estão sendo
realizadas também as reformas dos banheiros do Campus. Com aproximadamente 89% executados.
Campus Batalha
Está em desenvolvimento o projeto executivo para a construção do Campus Batalha. A
empresa contratada deve entregar os projetos e orçamento completo até o mês de maio de 2016.
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Campus Penedo
No momento não há obras em andamento no Campus. Foi contratada uma empresa para a
elaboração dos projetos de salas de aula e laboratórios Campus Penedo.
Campus Piranhas
No momento não há obras em andamento no Campus. Foi contratada uma empresa para a
elaboração dos projetos de salas de aula e laboratórios Campus Piranhas.
Campus Viçosa
Está sendo feito o projeto de reforma do Campus, que já está na etapa de compatibilização
de projetos e orçamento. Em breve estará sendo lançado o processo licitatório.
Campus Rio Largo
O Campus Rio Largo funciona em uma sede provisória. Está em negociação com a
Aeronáutica a cessão de um terreno nas proximidades do Aeroporto Internacional Zumbi dos
Palmares para que seja desenvolvido um projeto para o Campus definitivo.
8.2.9. Patrimônio de Propriedade da União de uso da entidade
O Ifal não utiliza imóveis de propriedade da União.
8.2.10. Informações sobre a infraestrutura física
A Reitoria do IFAL funciona em um edifício de sete andares no bairro de Jatiúca inaugurado em
janeiro de 2012, onde estão distribuídos os vários setores Reitoria.
O prédio da Reitoria é equipado com sistemas de combate a incêndio e pânico e câmeras de
vigilância. Pode abrigar um total de 46 veículos em sua garagem, distribuída entre seu subsolo e o
pilotis. Todas as suas salas são mobiliadas de acordo com os ambientes aos quais se destinam. O
acesso ao prédio possui rampa, além de calçadas devidamente sinalizadas para deficientes visuais.
Sua recepção tem banheiro próprio para portadores de necessidades especiais, bem como amplo
espaço para a locomoção de cadeirantes. A circulação entre andares pode ser feita por dois amplos
elevadores cada um com capacidade para transporte de até 8 pessoas ou 600kg 1. As salas são
sinalizadas e devidamente identificadas ainda na recepção. O prédio tem uma placa que identifica o
prédio como a Reitoria do IFAL, posicionada no último andar, o que permite aos passantes
reconhecerem o edifício.
Campus Murici
Murici é um dos campus instituídos pelo programa de expansão da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil. Foi fundado igualmente em 2010 e hoje
possui sede de funcionamento definitiva com 12 salas de aula, 7 laboratórios específicos, 4
laboratórios propedêuticos, diversas salas administravas, área de vivência, biblioteca, ginásio,
campo de futebol society e arena para vôlei de areia.
1

Dados retirados de informações do fabricante.
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Campus Coruripe
O Campus Coruripe funciona atualmente em sede provisória cedida pela prefeitura. A obra
do campus definitivo iniciou em 25 de março de 2015, está 35% executada e tem boa evolução.
A previsão de entrega é fevereiro de 2017.
Campus Maragogi
O campus Maragogi, em funcionamento desde 2010, também foi criado como estratégia da
expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Em 2013, este campus passa a funcionar em espaço da Fundação Costa dos Corais
(FUNDEC), como dependência provisória, até que sua infraestrutura definitiva esteja concluída que
atualmente está com aproximadamente 72% da execução concluída.
Campus São Miguel dos Campos
O campus São Miguel dos Campos também foi criado como uma iniciativa do programa de
expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
O campus funciona provisoriamente na Escola Municipal Mário Soares Palmeira, cedida
provisoriamente pela prefeitura, até que as obras de construção de sua sede definitiva sejam
retomadas.
Campus Arapiraca
O campus Arapiraca, desde seu período de fundação até o presente momento, funciona em
sede provisória dividida entre a Escola Municipal Hugo Lima e o Centro de Formação Profissional.
Os prédios, em que o campus funciona, são cessão da Prefeitura Municipal, uma vez que pelo fato
de o munícipio ser o segundo maior do Estado.
Funcionará nesse local até a finalização das obras de construção que estarão sendo
retomadas até março de 2016.
Campus Santana do Ipanema
O campus Santana Ipanema foi inaugurado no ano de 2010, em decorrência do processo de
expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do sertão do Estado de Alagoas, o
campus iniciou suas atividades nas dependências da Universidade Estadual de Alagoas – Uneal,
onde se manteve até 2015, e está aguardando até a retomada da construção da sua sede definitiva.
Campus Marechal Deodoro
O campus Marechal Deodoro é conhecido como sendo dos chamados campus pré-existentes.
Foi inaugurado em 1995, possui sede própria e está instalado no bairro de Poeira, no município de
Marechal Deodoro.
No que tange à promoção de espaços, o campus tem se empenhado com a construção de
rampas, adaptação de banheiros e móveis para portadores de necessidades especiais, bem como com
a adequada sinalização de seus ambientes. Todavia por se tratar de um campus antigo, esta tarefa
ainda se encontra em desenvolvimento.
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Campus Maceió
O campus Maceió, herdeiro direto da antiga Escola Técnica Federal de Alagoas, com seu
caráter centenário, compõe junto com Satuba a camada mais antiga do complexo IFAL.
Possui sede própria, localizada em um ponto central da capital alagoana, em prédio
inaugurado em 1968 e com projeto original feito pelo consagrado arquiteto Oscar Niemeyer.
Apresenta uma das maiores estruturas construídas do Instituto e abriga um imenso contingente de
alunos distribuídos em diferentes níveis, áreas e modalidades de ensino.
No que tange a acessibilidade, o campus Maceió tem procurado se adaptar às diferentes
necessidades dos ocupantes de seus espaços.
O prédio já possui sinalizações, rampas, banheiros para portadores de necessidades especiais
e tem promovido esforços na construção de um ambiente acessível de fato.
Contudo, há de se considerar que a estrutura do campus foi construída em um tempo em que
essas atenções não tinham a visibilidade e preocupação atuais.
Campus Satuba
O campus Satuba surgiu como sucessor direto da antiga Escola Agrotécnica. Foi inaugurado
em 1911 e ao lado do campus Maceió constitui a ala mais antiga do IFAL.
No que tange a Política de acessibilidade adotada pela Instituição, o campus Satuba tem
buscado a promoção desta através de reformas na sua estrutura.
O IFAL tem se preocupado para que a adequação da acessibilidade de infraestrutura seja
concluída com sucesso, no menor tempo possível, porém, respeitando as particularidades históricas
de seus espaços. Visto que este é um campus centenário.
Campus Palmeira dos Índios
O campus Palmeira dos Índios, foi inaugurado em 1993 após a abertura dos campus Maceió
e Satuba. Atualmente expandindo com a construção de um edifício para o funcionamento do bloco
de engenharia.
Uma grande obra que está no início, com apenas 7% executados. Estão sendo realizadas
também as reformas dos banheiros do Campus. Com aproximadamente 89% executados.
Campus Batalha
O Campus Batalha está funcionando em sede provisória. Está desenvolvimento o projeto
executivo para a construção do campus definitivo.
A empresa contratada deve entregar os projetos e orçamento completo até o mês de maio de
2016.
Campus Penedo
O campus Penedo, assim como os demais que fizeram parte da expansão do IFAL, foi
inaugurado em 2010.
Durante dois anos, funcionou em instalações provisórias, indo para em sua sede definitiva
em 2013.
Por ter sido fruto do projeto da expansão, os espaços de Penedo foram projetados seguindo
as orientações do MEC/SETEC no tocante à promoção de acessibilidade. Funciona atualmente em
sede própria.
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Campus Piranhas
O campus Piranhas foi concebido, considerando o programa de expansão do IFAL realizado
pelo Governo Federal. Foi inaugurado em 2010 e funcionou dois anos em espaço provisório,
contando atualmente com sede própria.
Campus Viçosa
Está funcionando em uma escola cedida pela prefeitura municipal.
Atualmente está sendo feito o projeto de reforma do Campus, que já está na etapa de
compatibilização de projetos e orçamento. Em breve estará sendo lançado o processo licitatório.
Campus Rio Largo
O Campus Rio Largo funciona em uma sede provisória.
Está em negociação com a Aeronáutica a cessão de um terreno nas proximidades do
Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares para que seja desenvolvido um projeto para o Campus
definitivo.
8.3. Gestão de tecnologia da informação
Em 2015 a Diretoria de Tecnologia da Informação visando otimizar os serviços prestados, a
segurança da informação, a resposta célere a gestão de riscos de TI, bem como a seminal
implementação dos processos de governança de TI – COBIT – e a Biblioteca de serviços de TI –
ITIL, continuou os estudos técnicos setoriais, bem como reuniões com áreas correlatas no tocante a
melhor dos processos internos relacionados a TI.
Dando continuidade as ações para implementação das políticas de Segurança da Informação
no IFAL, a DTI realizou reuniões entre seus colaboradores visando alinhar o entendimento quanto
as diretrizes e métricas a serem implantadas. Esta oportunidade de convergência de saberes fora
essencial para o início da elaboração das políticas de segurança da informação, bem como para
uniformizar quais controles deverão ser utilizados para minimizar de riscos, análise de investimento
da infraestrutura de TI e conscientização dos usuários em relação aos processos de segurança da
informação.
Importa ressaltar outra atividade da DTI, com o apoio da Pró-Reitoria de Administração e
Reitoria do IFAL, qual fora a aquisição, implantação por módulos e início das atividades de um
Sistema Integrado de Informações Gerenciais – SIG. No tocante ao módulo Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC, já está implantando e em funcionamento o módulo
de Protocolo, além disso os módulos de Almoxarifado, Orçamento, Compras, Licitações Patrimônio
estão em funcionamento. Além deste, o módulo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
– SIGRH – o qual está em funcionamento o módulo Cadastro, Cadastro de dependentes e Férias.
Além disso, ambientes de homologação foram disponibilizados para os módulos Frequência Saúde
do Servidor.
Além disso, em 2015 o módulo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas –
SIGAA fora implementado, estando em funcionamento os módulos de Curso Superior, bem como
os módulos Técnico/Médio.
Por fim, o IFAL contratou empresa especializada em transmissão de dados, voz e vídeo,
sobre a tecnologia de Multi Protocol Label Switching – MPLS. Desta forma, esta contratação visa
garantir a qualidade de serviços das salas de videoconferência, bem como a futura implantação da
telefonia VoIp, a qual interligará todos os câmpus do IFAL reduzindo os gastos com telefonia fixa,
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e, por fim, acessos aos sistemas internos da instituição. Importa ressaltar que as ligações entre a Reitoria e os campus do IFAL ocorrem por meio do
VoIp.
8.3.1. Principais sistemas de informações
Sistema

Endereço

Finalidade

SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

http://sipac.ifal.edu.br

O SIPAC informatiza os fluxos da área administrativa através da
informatização de todo o orçamento distribuído no âmbito interno e
das requisições que demandam este orçamento (Material, Passagens,
Diárias, Suprimento de Fundos, Auxílio Financeiro, prestações de
serviço pessoa física e jurídica, etc). Informatiza também os
almoxarifados (centrais e setoriais), todo o controle patrimonial, as
compras e licitações, o controle de atas e pedidos em registros de
preços, o acompanhamento de entrega de empenhos (liquidação), o
controle de obras e manutenções de bens imóveis, a aquisição de
livros pela biblioteca, as faturas de água e energia, o controle dos
contratos e convênios celebrados, o fluxo de processos e
documentos eletrônicos, o registro e pagamento de bolsistas, o
acompanhamento das despesas com automóveis e combustíveis. O
SIPAC também disponibiliza portais de informações para os próreitores, para a auditoria interna e para a fundação.

SIGRH – Sistema Integrado de Gestão e de Recursos Humanos

http://sigrh.ifal.edu.br

O SIGRH informatiza os procedimentos de recursos humanos e
planejamento, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de
aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de
trabalho, controle de freqüência, concursos, capacitações,
atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais,
relatórios de RH, plano de gestão e metas, dentre outros. A maioria
das operações possui algum nível de interação com o sistema
SIAPE, outras são somente de âmbito interno.

SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

http://sigaa.ifal.edu.br

O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através
dos módulos de: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu),
ensino técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de
projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de
extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e
inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos
docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de
aprendizado denominado Turma Virtual. Da mesma maneira do
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SIPAC também disponibiliza portais específicos para: reitoria,
professores, alunos, tutores de ensino a distância, coordenações lato
sensu, stricto sensu e de graduação e comissões de avaliação
(institucional e docente).
SIREM – Sistema de Remoção Interna
Sistema Avaliação
Administrativos

de

Desempenho

http://www.sirem.ifal.edu.br
Individual

–

Sistema que possui o objetivo de informatizar e dar celeridade aos
processos de remoção interna para os servidores do IFAL.

Técnicos http://avaliacao.ifal.edu.br

Sistema destino a agilizar o processo de avaliação individual dos
técnicos administrativos do IFAL.

Sistema de Concursos

http://concurso.ifal.edu.br

Sistema informatizado para divulgação dos editais de Concursos
para preenchimento de vagas para servidores efetivos e temporários.
O sistema disponibiliza ao usuário a inscrição no edital, emissão de
boleto para pagamento e o comprovante de inscrição.

Sistema de Exames de Seleção

http://exame.ifal.edu.br

Sistema informatizado para divulgação dos editais de exame de
seleção para os diversos cursos ofertados pelo IFAL.

Servidor de e-mail – Webmail

http://webmail.ifal.edu.br

Servidor de e-mail mantido pela Diretoria de Tecnologia da
Informação para todo Instituto Federal de Alagoas.

Portal Institucional

http://ifal.edu.br

Portal web oficial do IFAL
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8.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
(PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
Saliento que o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação compõe um único documento, aprovado pelo Conselho Superior do
IFAL;
O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e o Plano Diretor de Tecnologia
da Informação estão vigentes para o período 2014/2015, conforme resolução número 30/2014 do
CONSUP;
No PDTI encontram-se elencadas todas as aquisições, contratações, materiais de consumo e
necessidades de treinamento para o IFAL;
A elaboração do PDTI ocorre em conjunto com os membros do Comitê de Tecnologia da
Informação – CTI – onde constam representantes de todos os campus, pró-reitorias e programas do
IFAL.
As demandas apresentadas pelos membros são chanceladas pelos respectivos Diretores
Gerais de cada Campus e pelos Pró-Reitores, devendo ser levadas em consideração a
disponibilidade financeira, bem como a estrutura física e lógica existente no IFAL.

8.3.3. Ações relacionadas à recuperação e à modernização dos sistemas
•
•
•

•

Dentre as ações relacionadas à modernização dos sistemas convém ressaltar algumas:
Ampliação/modernização do Storage do Datacenter do IFAL, o qual ampliou a capacidade
de armazenamento para o servidor de arquivos, servidor de e-mail e portal institucional;
Renovação das licenças para o firewall do Datacenter, mantendo e tornando mais robustas as
camadas de segurança dos dados institucionais;
Reforma/modernização da sala do Datacenter: construção do piso elevado, reorganização do
cabeamento, mudança de iluminação, instalação de 2 condicionadores de visando não
sobrecarregar o sistema interno de refrigeração do Storage;
Instalação de 3 no-breaks de 10 KvA, solução que permiti maior segurança frente a
variações energéticas bruscas. Além disso, contribui enormemente para a integridade dos
dados institucionais e ativos permanentes;

No tocante à recuperação de arquivos, dados e sistemas importa salientar algumas ações e
rotinas:
• A rotina de backup existente no IFAL permite a recuperação dos dados de forma segura e
célere;
• A unificação dos sistemas acadêmicos, visto que esta em processo de finalização a migração
para o SIGAA, tornará os dados institucionais do IFAL mais consistentes, de fácil consulta e
com disponibilidade elevada;

8.4. Gestão ambiental e sustentabilidade
O Instituto vem tratando a gestão ambiental e a sustentabilidade de forma estratégica e ao
longo do ano de 2015 realizou estudos no intuito de implantar diversas ações neste sentido
incluindo atualização de termos de referência para atender o Decreto 7.746/2012 que vem
ocorrendo desde 2012 exigindo em seus Editais a oferta de produtos de limpeza biodegradáveis,
materiais recicláveis e reutilizáveis e equipamentos com melhor nível de consumo energético.

Nos processos destinados à contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva
de mão de obra, também tem sido observado os parâmetros contidos no referido Decreto, no intuito
de aplicá-los sempre que possível.
Quanto ao PLS (item 4 do presente quadro) o IFAL ainda não iniciou a construção de seu
Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), o qual deverá ser elaborado por uma comissão a
ser designada por Portaria do Reitor.
Outras ações incluem capacitação dos servidores e incentivo para que estes implementem
ações no dia a dia visando redução de consumo de energia, papel e outros.

8.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços de mão de obra
Os novos editais de licitações para aquisições de bens e contratações de serviços de mão de
obra estão em fase de estudos e sendo adaptados com exigências práticas sustentáveis pelos
licitantes.
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9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Nº do
Acórdão
1505/2015
-TCU-2ª
Câmara

264315/15-2

Data

Deliberação

14/04/
2015

Considerando que a
Unidade
Técnica
constatou a manutenção
da
referida
irregularidade
nas
pensões mencionadas e
que, em decorrência de
tal
fato,
foi
determinada audiência
com a Sra. Edileuza
Lima Ferraz, diretora
de gestão de pessoas do
Instituto Federal de
Alagoas.

19/05/
2015

Acordam os ministros
do Tribunal de Contas
da União, reunidos e,
sessão da 2ª Câmara,
antes as razões expostas pela relatora e com
base no art. 237, inciso
VII, do Regimento
Interno, c/c o art. 113, §
1º, da Lei 8.666/93,
em:
9.1.
conhecer
da
representação
e
considerá-la improcedente;
9.2.
indeferir
o
requerimento
de
medida cautelar;
9.3. dar ciência deste
Acórdão, acompanhado
do relatório e do voto
que o fundamentaram,
à representante e ao
Instituto Federal de

Setor
Responsável
pela
Implementação

DGP

Avaliação sobre o
Atendimento da
Recomendação
A responsável justificou que a
impossibilidade de cumprir o
referido Acórdão se deve a
decisão judicial que ainda está
em discussão no âmbito da Reclamatória
Trabalhista
0102500-40.1990.5.19.0003
que tramita na 3ª Vara de
Trabalho de Maceió-AL.

Como a representação contra o
IFAL
foi
considerada
improcedente, coube a esta
apenas tomar ciência da
decisão.

Contratos

7915/2015 29/09/
-TCU- 2ª 2015
Câmara

Educação, Ciência e
Tecnologia de Alagoas;
e
9.4. arquivar os autos
1.8. Determinar ao
Instituto Federal de
Alagoas que:
1.8.1. envie ao TCU,
via Sisac, no prazo de
30 dias, sob pena de
responsabilização
da
autoridade
administrativa omissa,
novos atos de aposentadoria de Carlos
Roberto Sá de Souza
(CPF 079.106.904-44)
e
José
Cícero
Fernandes
Tenório
(CPF 039.866.244-49),
livres
das
irregularidades
apontadas no acórdão
902/2010-2ª Câmara,
para nova apreciação;
1.8.2.
promova
a
imediata exclusão da
parcela de provimento
judicial referente ao
índice de 28,86% nos
proventos de Espedita
Damasio Albuquerque
(CPF 087.733.864-72);
1.8.3.
promova
a
imediata exclusão da
parcela de provimento
judicial referente ao
percentual de 49,13%
(URP de maio de 1988
e fevereiro de 1989)
nos proventos de Maria
Inez Matoso Silveira
(CPF 111.168.034-53),
tendo em vista o
provimento,
com
efeitos infringentes, dos
Embargos
de
Declaração
opostos
pela IFAL no Processo
051225403.2011.4.05.8013, que

DGP

Houve resposta encaminhada
ao TCU, na pessoa do
Secretário de Fiscalização de
Pessoal, através do Ofício nº
527/2015/DGP/IFAL, na qual
foi informado que:
a) foi emitido novo ato de
aposentadoria a JOSÉ CÍCERO
FERNANDES TENÓRIO, mas
não para o servidor CARLOS
ALBERTO SÁ DE SOUZA,
uma que ele é aposentado em
dois cargos e é no de matrícula
SIAPE nº 6267427 que recebe
a rubrica de provimento
judicial referente a URP, cuja
reimplantação se deu em
decorrência
de
mandado
judicial proveniente da então 3ª
JCC de Maceió/AL, conforme
parecer de Força Executória nº
219/2014-PFAL;
b) foi excluída a parcela de
provimento judicial referente
ao
índice
28,86%
dos
proventos
de
ESPEDITA
DAMÁSIO ALBUQUERQUE;
c) foi excluída a parcela de
provimento judicial referente
ao índice de 26,05% (e não
49,13%, como, em nosso
entender,
equivocadamente,
consta no Acórdão) dos
proventos de MARIA INEZ
MATOSO SILVEIRA;
d)
foi
providenciado
o
ressarcimento ao erário, nos
termos do item 1.8.4., cujo
montante equivalia a R$
35.970,64 (trinta e cinco mil,
novecentos e setenta reais e
sessenta e quatro centavos),
com início do desconto na
folha de pagamento referente
ao mês de DEZ/2015, por meio
do Processo Administrativo
23041.018553/2015-22;

tramitou no Juizado Especial
Cível,
reformando o acórdão
originário, que amparava a interessada,
para
considerá-lo
improcedente;
1.8.4. providencie, nos
termos do art. 46 da Lei
8.112/90,
o
ressarcimento ao Erário
dos valores indevidamente recebidos por
Maria Inez Matoso
Silveira
(CPF
111.168.034-53)
a
título de parcela de
provimento
judicial
referente ao percentual
de 49,13% (URP de
maio de 1988 e
fevereiro de 1989),
desde a data do trânsito
em julgado do processo
051225403.2011.4.05.8013;e
1.8.5. envie ao TCU,
via Sisac, no prazo de
30 dias, sob pena de
responsabilização
da
autoridade
administrativa omissa,
novo ato de aposentadoria de Maria Inez
Matoso Silveira (CPF
111.168.034-53), livre
da
irregularidade
apontada no acórdão
902/2010-2ª Câmara,
para nova apreciação.

e) foi emitido novo ato de
aposentadoria de MARIA
INEZ MATOSO SILVEIRA.
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9.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno
Comunicação
Recebida
(Relatório)

Relatório
201216984

Data de
Recebimento

21/01/2015

Recomendações (CGU)
Recomenda-se ao Reitor do IFAL que dite
expediente direcionado à Pro-Reitoria de
Administração e Planejamento, à Coordenadoria de
Compras, bem como os demais setores responsáveis
pela realização de compras e licitações,
determinando seja dado maior rigor às contratações
diretas por inexigibilidade, atentando especialmente
para a verificação da existência de inviabilidade de
competição para aquisição do bem, a partir de
exaustiva pesquisa, e ressaltando que a inviabilidade
se aplica ao bem, a partir de exaustiva pesquisa, e
ressaltando que a inviabilidade se aplica ao bem e
não à marca, conforme determinam o art. 7º, §5º; art.
15, §7º, I; e art. 25, I, todos da Lei nº 8.666/93.
Portanto, mesmo que haja apenas um distribuidor
exclusivo de uma determinada marca, deve-se
pesquisar a existência de bens similares, com
especificações semelhantes, para caracterizar.
Recomenda-se ao IFAL adotar medidas no sentido
de apurar a responsabilidade de quem deu causa ao
prejuízo ao erário, na ordem de R$ 3.180,00.
Recomenda-se ao IFAL adotar medidas no sentido
de proceder o devido ressarcimento ao erário do
montante de R$ 3.180,00.
Visando evitar a subutilização e obsolescência do
equipamento, recomenda-se ao IFAL que elabore

Setor Responsável
pela Implementação

Providências Adotadas
Foi encaminhada justificativa
por parte da Gestão do IFAL
através
do
Ofício
nº
216/2015/REITORIA/IFAL de
03/07/2015,
sendo
este
recebido na Recepção da CGU
em 06/07/2015, conforme
recebimento registrado no
próprio documento.

Diretoria de Ensino
do Campus Marechal
Deodoro
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um plano de uso sistemático para o telescópio, com
ações de incentivo para a comunidade, professores e
alunos da escola, visando ao cumprimento dos
objetivos do Projeto “Astronomia ao Alcance de
Todos”, observadas as restrições peculiares ao uso
do equipamento.
Relatório
201411652
Relatório
201500013

09/04/2015

Não houve

22/04/2015

Elaboração de uma planilha que discrimine as
atribuições das áreas de uma unidade administrativa
e de cada servidor dessa área (desenho do cargo)
com o intuito de atestar quais servidores realizam de
fato atividades de atendimento ao público.

Implantação ou aperfeiçoamento
eletrônicos e mecânicos para controle
modo que se permita verificar para
realizam jornada reduzida de trabalho

dos meios
de ponto, de
aqueles que
se eles estão

Auditoria

Não houve

Reitoria

Conforme Resolução nº 22-CS2015 caberá à CIS (Comissão
Interna de Supervisão do Plano
de Carreira dos Servidores
Técnico-administrativos
em
Educação do Ifal) eleita em
dezembro de 2015, apresentar à
Diretoria de Gestão de Pessoas,
estudo dos setores com a
exposição
dos
motivos
justificando a flexibilização da
jornada de trabalho e Relatório
contendo o resumo das
atividades
realizadas,
identificação do público-alvo
atendido, natureza do serviço
prestado
e
horário
de
atendimento em cada ambiente
organizacional.
Está em fase de teste em alguns
setores, para implantação do
controle de ponto em meio
eletrônico em todos os campi e
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dispensando o intervalo para as refeições.

Reitoria.

Estabelecimento de critérios objetivos para que o
dirigente máximo do órgão ou entidade possa
autorizar a redução da jornada de trabalho.
Exemplos de exigências do Decreto 1.590/95
atuando como critérios objetivos: atendimento ao
público externo, atividades contínuas igual ou
superior a doze horas ininterruptas.

Foi estabelecido na Resolução
22-CS-2015 que a CIS será
responsável pela avaliação e
acompanhamento
da
flexibilização da jornada de
trabalho.
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9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao
erário
A apuração de responsabilidade por dano ao Erário ocorre por meio de processo
administrativo disciplinar e de sindicância, os quais tramitam em conformidade com a legislação,
somente gerando efeitos após a provação pela Procuradoria Federal.
Em 2015, ocorreram duas condenações de servidores para devolução de valores ao erário.

9.9. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de
obrigações com o dispositivo no Art. 5° da Lei 8.666/1993
O IFAL se empenhou em cumprir as disposições do art. 5º da Lei 8.666/93 quanto ao
cronograma de pagamento das obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens,
locações, realização de obras e prestação de serviços.
Contudo, a situação de limitações financeiras vivenciadas em 2015, já relatadas neste
relatório, prejudicaram cumprimento deste item.
9.13. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento
O IFAL não possui nenhum contrato com empresas que se enquadrem na Lei 12.546/11 e Decreto
7.828/12.

9.14. Informações sobre as ações de publicidade e propaganda
Comunicação externa
Relação Mídia Impressa
Nos veículos de comunicação impressos (jornais) registramos 110 informações referentes ao
Ifal, a maioria produzida pela Coordenação de Comunicação Social e Marketing, vinculada ao
Departamento de Comunicação e Eventos, a partir de sugestões dos jornalistas da Reitoria.
Como tema geral destacamos entre os assuntos:
•
•
•

Reivindicação de alunos;
Gincana;
Denúncias e outros focos que despertam a atenção da gestão de forma integra.
Os demais temas que se destacaram nos jornais do Estado foram:

•
•
•
•
•

Aula prática de alunos (visita, inovação, pesquisa);
Exame de seleção;
Concursos públicos;
Reconhecimento de cursos superiores;
Cursos técnicos.
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Relação Mídia televisiva (TV)
Nas emissoras de televisão, os assuntos de tema geral (protesto, denúncia, reivindicação)
foram os mais enfocados pela mídia televisiva em 2015.
Mídia eletrônica (portal e redes sociais).
•

Portal www.ifal.edu.br:

Segundo dados do Google Analytics, os dados prosseguiram em ascensão quanto ao número
de acesso, atingindo, em 2015, 10.814 visualizações, a maioria por brasileiros. No entanto,
detectou-se 232 visualizações dos Estados Unidos, 113 da Inglaterra, 39 da Rússia e 11 da Espanha.
O maior nível de acesso ao portal do Ifal, ocorreu em junho de 2015 e o menor em janeiro de 2015.
•

Facebook- Ifal

A rede Social Facebook alcançou 11.500 curtidas em dezembro de 2015 e tem sido outro
instrumento importante de divulgação do Instituto Federal de Alagoas.
•

Canal ifal – youtube

Dados analíticos do próprio youtube apontam que 3359 pessoas curtiram os dez vídeos
dispostos na rede social. São 6415 minutos de vídeos com um tempo de duração de 1min54s
•

Twitter:

No Twitter, 2654 seguidores acompanharam a retomada desta rede social pelo Departamento
de Comunicação e Eventos.
Há ainda 601 solicitações de seguidores que são analisados de acordo com a vinculação
desses seguidores com as ações realizadas pelo instituto.
É a rede social mais recente do Ifal com 39 seguidores e com 138.262 visualizações das
informações postadas no portal www.ifal.edu.br.
Comunicação Interna
•

Via Rede

Em 2014, o Via Rede chegou a sua edição de número 500 e 501 em 2015.O informativo é
emitido, semanalmente por e-mail dos servidores.
•

Manual de orientações:

O primeiro manual que está sendo elaborado, desde o primeiro semestre de 2015 é o Manual
de Comunicação Online.
Eventos:
Parcerias institucional em 2015:
1. Ufal – Caiite;
2. Ufal Bienal;

3. Semed – Reunião do Conselho Nacional de Educação.
Eventos internos:
Dia Internacional da Mulher:Páscoa - uma comemoração realizada na semana que
antecedeu a páscoa. Outubro Rosa - momento em que há uma conscientização, especialmente junto
as servidores sobre a prevenção do câncer de mama, ocasião em que todas o prédio é iluminado na
cor rosa e no dia 28 de outubro, houve além das comemorações do Dia do Servidor Público um
momento de reflexão sobre a data.
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10. Outras Informações Relevantes
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX
Análise Das Ações De Extensão - Ano 2015
Constam do PDI 2014-2018, como princípios norteadores dos fundamentos de extensão:
indissociabilidade com o ensino e a pesquisa; compromisso com a transformação social; divulgação
do conhecimento científico; incentivo à produção cultural; interação dialógica com a comunidade;
impacto na formação do estudante.
As ações desenvolvidas no ano de 2015, foram pautadas nestes princípios, tanto a
formulação das normas e procedimentos, como as atividades contidas em cada ação.
Para cumprir as Políticas de Extensão e Responsabilidade Social do Instituto Federal de
Alagoas, constantes do PDI 2014-2018, foram realizadas ações e atividades, que podem ser assim
resumidas no ano de 2015: Programas, Projetos, Cursos, Eventos, Atividades de Estágio,
Relacionamento com a Sociedade, Acompanhamento de Egressos, Criação de Empresas Juniores.
1) PROGRAMAS DE EXTENSÃO
Foram desenvolvidas ações dos seguintes Programas: PROIFAL, MINHA
COMUNIDADE, ARTIFAL e PROPEQ.
Extraídos os dados constantes dos relatórios que foram apresentados até a data de
07/03/2016, o público total foi de 15.905 pessoas participantes/atendidas, conforme os seguintes
campi:
Campus Maceió: 123
Campus Marechal Deodoro: 10.366
Campus Satuba: 230
Campus Palmeira dos Índios: 2.000
Campus Arapiraca: 1.630
Campus Penedo: 46
Campus Maragogi: 683
Campus Piranhas: 145
Campus Murici: 156
Campus Santana do Ipanema: 28
Campus Coruripe: 468
Campus Rio Largo: 30
Público
atendido
1.630
468
123
683

Campus
Arapiraca
Coruripe
Maceió
Maragogi
Marechal
Deodoro
Murici
Palmeira
Índios

10.366
156
dos

2.000

Penedo
Piranhas
Rio Largo
Santana
do
Ipanema
Satuba
TOTAL

46
145
30
28
230
15.905

1.1 PROGRAMA DE EXTENSÃO PROIFAL
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada
Implantar programas e projetos em consonância
com a realidade local e regional.

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Oferecer cursos de extensão abertos à
como ato educativo e pedagógico.
comunidade, a partir de suas demandas,
inclusive como mecanismo de preparação para
ingresso nos cursos do IFAL.
Objetiva implantar ações de preparação para o exame de seleção dos cursos do IFAL,
atendendo estudantes de escolas públicas especialmente. Também aborda noções do funcionamento
e da estrutura do Instituto.
Em 30 de dezembro de 2014 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para
adesão dos campi à edição 2015.
Extraídos os dados constantes da totalidade dos relatórios, o PROIFAL atendeu 598
estudantes da comunidade externa, assim distribuídos em 6 (seis) campi:
Campus Marechal Deodoro: 70
Campus Satuba: 40
Campus Piranhas: 110
Campus Santana do Ipanema: 28
Campus Coruripe: 320
Campus Rio Largo: 30

Campus
Coruripe
Marechal Deodoro
Piranhas
Rio Largo
Santa do Ipanema
Satuba
TOTAL

Público
atendido
320
70
110
30
28
40
598

1.2 PROGRAMA DE EXTENSÃO MINHA COMUNIDADE
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Criação de Programa Institucional de Extensão
como ato educativo e pedagógico.
que favoreça o diálogo com os problemas
identificados das comunidades onde o IFAL está
inserido.
Objetiva desenvolver em determinada comunidade geograficamente instalada um
conjunto de ações extensionistas, sobretudo projetos, cursos e eventos, com forte característica dos
cursos ofertados pelo IFAL, que aponte soluções para a melhoria da qualidade de vida, a inclusão
social e produtiva, e a geração de oportunidades.
Em 30 de dezembro de 2014 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para
adesão dos campi ao Programa no ano de 2015.
Extraídos os dados constantes dos relatórios que foram apresentados até a data de
07/03/2016, o Programa atendeu um público de 555 pessoas da comunidade externa.
- CAMPUS SATUBA: foram realizadas duas ações, sendo: uma no município de Major Izidoro,
para um público de 90 pessoas, oriundas de 30 famílias de produtores de leite, e outra no município
de Atalaia, abrangendo 60 moradores da Comunidade do Conjunto Maria de Nazaré, associados do
CVEC daquele município.
- CAMPUS MARAGOGI: foram 60 pessoas envolvidas, oriundas de 20 famílias do Assentamento
Nova Jerusalém, daquele município.
- CAMPUS MURICI: o público participante de 30 pessoas foi formado por 18 agricultoras do
Assentamento Flor da Terra – Joaquim Gomes-AL, e 12 agricultoras do Assentamento Dom Helder
– Murici-AL
- CAMPUS ARAPIRACA: o Programa envolveu um público de 130 pessoas, com idade de 8 a 80
anos, alunos do 3° ao 9° ano da Escola de Ensino Fundamental Prof. Luiz Alberto de Melo, na
comunidade quilombola Vila Pau D'árco e, Usuários do Centro de Apoio Psico Social de Arapiraca
(CAPS).
- CAMPUS CORURIPE: foi participante desta ação a comunidade do entorno do campus Coruripe,
formada por 55 pessoas, sendo: 30 estudantes menores de idade, 13 adultos de 18 a 30 anos, 12
maiores de 30 anos.
- CAMPUS MARECHAL DEODORO: o Programa foi desenvolvido para um público de 130
pessoas daquele município, sendo: 60 pessoas da Comunidade Yobel, 70 pessoas da comunidade
Nova Jericó.

Campus
Arapiraca
Coruripe
Maragogi
Marechal Deodoro

Público
atendido
130
55
60
130

Murici
Satuba
TOTAL

30
150
555

1.3 PROGRAMA DE EXTENSÃO ARTIFAL
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada
Criação de Programa Institucional de Extensão
na área de Cultura.

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Estabelecer incentivo às ações artísticas e
como ato educativo e pedagógico.
culturais, por meio da consolidação de programa
institucional de ações extensionistas, de acordo
com a realidade local de cada campus,
respeitando, mantendo e preservando as
manifestações culturais regionais.
Objetiva formar grupos culturais/artísticos para a preservação e disseminação da cultura
e da arte.
Em 30 de dezembro de 2014 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para
adesão dos campi ao Programa no ano de 2015.
Extraídos os dados constantes dos relatórios apresentados, o Programa atendeu um
público de 13.537 pessoas, a saber:
- CAMPUS SATUBA: 40 pessoas orientadas para realizar o evento do dia da Consciência Negra na
Escola Manuel Gentil do Vale Bentes.
- CAMPUS PIRANHAS: 35 alunos do IFAL, músicos e atores da comunidade de Piranhas,
envolvidos no Projeto Ser..tão Brasil.
- CAMPUS ARAPIRACA: público de 1.500 pessoas da comunidade, através de uma ação
denominada ART-VÍRUS.
- CAMPUS MARECHAL DEODORO: O Programa foi desenvolvido através de apresentações do
Coral “Por Encanto”, atendendo a 9.200 pessoas, sendo 1.200 convidados de eventos (teatros,
auditórios, palcos em AL) e 8. 000 moradores da comunidade de Marechal Deodoro.
- CAMPUS PENEDO: público formado por 19 pessoas da comunidade de Penedo e 27 alunos do
IFAL, totalizando 46.
- CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS: através de uma ação denominada “Expresso IFAL”,
atendeu 2.000 pessoas, dentre estudantes do ensino fundamental e médio, professores e
trabalhadores escolares.
- CAMPUS MARAGOGI: Público de 623 pessoas, formadas por 23 estudantes e pessoas da
comunidade e 600 membros de público diverso que assistiu e dialogou com o grupo sobre
espetáculo e teatro.

- CAMPUS CORURIPE: a ação foi denominada “Dançartifal Vida e Arte – Vem para o meu
mundo!”, e abarngeu 93 pessoas, sendo 68 estudantes/comunidade e 25 servidores da rede pública e
privada de ensino

Campus
Arapiraca
Coruripe
Maragogi
Marechal Deodoro
Palmeira dos Índios
Penedo
Piranhas
Satuba
TOTAL

Público
atendido
1.500
93
623
9200
2.000
46
35
40
13.537

1.4 PROGRAMA DE EXTENSÃO PROPEQ
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Criação do Programa Institucional de Extensão,
com edital de fluxo contínuo, que transforme
Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão projetos bem-sucedidos de pesquisa aplicada em
como ato educativo e pedagógico.
ações de extensão
Criar programas de extensão que contemplem
projetos, cursos e eventos, desenvolvidos a partir
de identificação das necessidades a partir dos
campi.
Objetiva disseminar/implantar os resultados das pesquisas desenvolvidas no
IFAL, de modo a colocar seus benefícios a serviço da sociedade.
Em 30 de dezembro de 2014 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para
adesão dos campi ao Programa no ano de 2015. Foram desenvolvidos 6 (seis) Projetos.
Extraídos os dados constantes dos relatórios apresentados, o Programa atendeu um
público de 1.215 pessoas, a saber:
CAMPUS MACEIÓ:
Projeto 1: “Capacitação de professores de anos iniciais da Escola pública, quanto à
utilização de jogos e dinâmicas Estimuladores de inteligências”. Atendeu a um público de 120
pessoas, assim constituído: 40 professores da educação básica de rede pública de Maceió; 20 alunos
dos cursos de licenciatura do IFAL; 30 professores da Escola Estadual Fernandina Malta; 30
professores da Escola Estadual Maria das Graças de Sá Teixeira.
Projeto 2: “Etnoimagens do cotidiano dos cemitérios de Maceió: memória, design e
artesanato da saudade”. Foi desenvolvido para um público específico formado por 1 Bibliotecária, 1
geográfo e 1 produtor cultural.

Projeto 3: “Olhares etnográficos: percursos no artesanato alagoano”. A ação se
desenvolveu com a produção de catálogos decorrentes de uma ação de pesquisa já finalizada. Por
este motivo aqui não se contabilizou público.
CAMPUS MARECHAL DEODORO:
Projeto “Educação ambiental e saúde a importância da educação ambiental na
prevenção da esquistossomose mansônica no município de Marechal Deodoro-AL. Público de 966
pessoas, oriundas de 298 famílias da comunidade Vila Altina, 72 alunos dos 7°, 8° e 9° anos da
Escola Municipal Altina Ribeiro Toledo.
CAMPUS MURICI:
Projeto 1: “Produção Artesanal de Biojóias com sementes nativas e comerciais”. Foram
atendidos 66 alunos das escolas Fernando Juazeiro, Jairo Correia Viana, Paulo Sarmento. A ação foi
desenvolvida no município de União dos Palamres.
Projeto 2: “A utilização da casca da banana como alimento”. O público de 60 pessoas
foi formado por 20 merendeiras, 20 mulheres residentes em assentamentos, 20 mulheres residentes
na zona urbana. A ação foi desenvolvida no município de São José da Laje.

Campus
Maceió
Marechal Deodoro
Murici
TOTAL

Público
atendido
123
966
126
1.215

2) PROJETOS DE EXTENSÃO
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão
como ato educativo e pedagógico.

Lançar editais para submissão de projetos e
cursos de extensão.
Implantar programas e projetos em consonância
com a realidade local e regional.
Elaborar editais de seleção contendo os critérios
de priorização das propostas, com pontuação
maior para projetos que apresentem estreita
vinculação com o ensino e a pesquisa.
Vincular o desenvolvimento de ações com a
prévia concordância da comunidade envolvida.

Foram lançados pela Pró-reitoria de Extensão, em 23 de setembro de 2014, dois editais,
assim denominados: Edital de seleção para projetos Modalidade Servidor, e Edital para projetos
Modalidade estudante. Trata-se de projetos não integrantes dos Programas Institucionais de
Extensão, o que se convencionou denominar de projetos isolados.
Na modalidade servidor (o servidor apresenta a proposta e coordena o projeto) e na
modalidade estudante (o estudante elabora a proposta sob orientação de um servidor).
Foram desenvolvidos em 2015, 240 projetos de extensão. Extraídos os dados constantes
dos relatórios que foram apresentados até a data de 07/03/2016, consta que o público total foi de
21.919 pessoas participantes/atendidas, de acordo com a relação abaixo:
Campus Maceió: 24 projetos; público participante 977
Campus Marechal Deodoro: 16 projetos; público participante 1.329
Campus Satuba: 21 projetos; público participante 1.320
Campus Palmeira dos Índios: 21 projetos; público participante 1.639
Campus Arapiraca: 16 projetos; público participante 1.629
Campus Penedo: 22 projetos; público participante 3.614
Campus Maragogi: 17 projetos; público participante 1.004
Campus Piranhas: 21 projetos; público participante 3.312
Campus Murici: 29 projetos; público participante 3.367
Campus São Miguel dos Campos: 8 projetos; público participante 1.291
Campus Santana do Ipanema: 20 projetos; público participante 1.032
Campus Batalha: 2 projetos; público participante 135
Campus Coruripe: 5 projetos; público participante 340
Campus Rio Largo: 7 projetos; público participante 307
Campus Viçosa: 5 projetos; público participante 406
DIREAD/Reitoria: 6 projetos; público participante 217

Campus
Arapiraca
Batalha
Coruripe

Qtd.
Projetos
16
2
5

Público
participante
1.629
135
340

Maceió
Maragogi

25
17

977
1.004

Marechal Deodoro

16

1.329

Murici
Palmeira dos Índios
Penedo
Piranhas
Rio Largo
Santana do Ipanema
São Miguel dos
Campos
Satuba
Viçosa
DIREAD
TOTAL

29
21
22
21
7
20

3.367
1.639
3.614
3.312
307
1.032

8

1.291

21
5
6
241

1.320
406
217
21.919

432

2.1) PÚBLICO ATENDIDO
Extraídos os dados constantes dos relatórios finais que foram apresentados até a data de
07/03/2016, encontramos um público de 43.798 pessoas da comunidade que participaram da
extensão no ano 2015, assim distribuídos:
a) Programas: 15.905
b) Projetos: 21.919
c) Cursos: 968
d) Eventos: 5.006

Ação
Programas:
Projetos
Cursos
Eventos
TOTAL

Público
participante
15.905
21.919
968
5.006
43.798

2.2) PARCERIAS ESTABELECIDAS

Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Promover a interação entre a comunidade
acadêmico-científica do IFAL e o setor
Ampliar a rede de relacionamento com produtivo, no sentido de identificar projetos de
comunidades ou arranjos/grupos sociais e pesquisa de interesse dos setores produtivos.
culturais, com vistas ao intercâmbio de
experiências e ao estabelecimento de ações de Promover e coordenar ações com os diversos
colaboração.
setores da sociedade – governo federal e
estadual, prefeituras, associações de classe,
constituintes do setor produtivo, e organizações
Ampliar a rede de relacionamento com da sociedade civil, entre outros – visando refletir,
organizações do setor público, com vistas ao discutir e divulgar políticas de desenvolvimento
intercâmbio de experiências e o estabelecimento regional.
de ações de colaboração

Criar canais de interlocução com a sociedade e o
setor produtivo, para que a instituição absorva as
◦
Ampliar a rede de relacionamento demandas comunitárias que apontem para o
com organizações do setor produtivo, desenvolvimento de novos projetos.
com vistas ao intercâmbio de experiências e o
Montar e manter permanentemente atualizado
estabelecimento de ações de colaboração
um banco de dados das potencialidades técnicas
e científicas do IFAL, visando atender às

demandas da sociedade
O formulário destinado ao relatório final dos Programas, Projetos e Cursos de extensão,
conta com um campo destinado à nominação das organizações da sociedade (públicas, privadas,
mistas, terceiro setor) que estiveram de alguma forma associadas ao IFAL para o desenvolvimento
destas ações extensionistas no ano de 2015.
A análise dos relatórios que foram apresentados até a data de 29/02/2016 permitiu
identificar 265 diferentes parceiros destas categorias, considerando o conjunto de unidades do
IFAL.
2.3 SATISFAÇÃO DO PÚBLICO
O formulário destinado ao relatório final dos Programas, Projetos e Cursos de extensão,
possui um campo destinado à manifestação de satisfação do público em relação à ação
extensionista.
Somados o público dos Programas (15.905), Projetos (21.919) e Cursos (968), temos
um total de 38.792 pessoas participantes das ações extensionistas.
Destes, 15.027 responderam à pesquisa de satisfação, dando uma amostra de 38,74%.
A meta constante do PDI 2014-2018, considera que o mínimo de satisfação exigido é de
70% somados os níveis Muito satisfeito e satisfeito.
Com base nos dados apurados, em 2015 o grau de satisfação destes dois níveis atingiu
93,66%.
Considerando o somatório dos respondentes nestas 3 diferentes ações extensionistas, foi
apurado o grau de satisfação do público conforme abaixo, considerando duas casas decimais:

Nível de Satisfação
Muito Satisfeito
Satisfeito
Neutro
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
TOTAL

Respondentes

Programas

Projetos

Cursos

%

9.720
4.355
641
271
40
15.027

1017
419
56
22
12
1.526

8.113
3.790
576
246
26
12.751

590
146
9
3
2
750

64,68%
28,98%
4,27%
1,80%
0,27%
100%

2.4) POSSIBILIDADES DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA APLICADA
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Elaboração de relatório das possibilidades de
Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão pesquisa aplicada, identificadas a partir das
como ato educativo e pedagógico.
ações extensionistas desenvolvidas
Identificar possibilidades para a realização de
pesquisas
aplicadas
às
demandas
socioeconômicas locais e regionais.

Foi inserido no formulário do relatório final dos projetos, um campo para manifestação
acerca da possibilidade de realização de pesquisa aplicada, percebida no desenvolvimento dos
projetos.
Extraídos os dados constantes dos relatórios que foram apresentados até a data de
07/03/2016, em 69 projetos os coordenadores e orientadores apontaram possibilidades de realização
desta ação.
Estes relatórios serão disponibilizados à Pró-reitoria de Pesquisa, para que ao seu turno
possa adotar medidas para a transformação de projetos de extensão em pesquisa aplicada, conforme
meta do PDI.
3) CURSOS DE EXTENSÃO
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada
Lançar editais para submissão de projetos e
cursos de extensão.

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Desenvolver cursos de Formação Inicial e
como ato educativo e pedagógico
Continuada, de carga horária variável, em
atendimento às demandas identificadas.
Oferecer cursos de extensão abertos à
comunidade, a partir de suas demandas, inclusive
como mecanismo de preparação para ingresso
nos cursos do IFAL.
Em 30 de dezembro de 2014 a PROEX lançou edital de fluxo contínuo para a oferta de
cursos de extensão de carga horária variável, no decorrer do ano de 2015.
Os Cursos de Extensão objetivam atender à demanda da comunidade, prioritariamente
aquela proveniente de populações em situação de risco ou vulnerabilidade, colaborando para a
inclusão social, a geração de oportunidades e a melhoria das condições de vida, favorecendo desta
forma o desenvolvimento local e regional.
Em 2015 houve 968 concluintes, distribuídos entre 30 cursos de extensão desenvolvidos
nos seguintes campi.
Campus Maceió: 12
Campus Marechal Deodoro: 1
Campus Arapiraca: 2
Campus Penedo: 2
Campus Maragogi: 1
Campus Batalha: 12

Campus
Arapiraca
Batalha
Maceió
Maragogi
Marechal Deodoro

Qtd.
Curso
2
12
12
1
1

Penedo
TOTAL

2
30

4) EVENTOS DE EXTENSÃO
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada
Abrir chamada para inscrição de eventos
extensionistas destinados a promover a interação
do IFAL com a sociedade.

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Realizar eventos extensionistas que promovam a
como ato educativo e pedagógico.
integração entre as comunidades interna e
externa
Realizar a Mostra Anual de Extensão, como
forma de consolidar a avaliação das ações do
instituto.
Persiste a dificuldade de obter dos campi os registros dos eventos como ações
extensionistas, de modo que a PROEX totaliza somente aqueles eventos que apresentam proposta
ou relatório final.
Extraídos os dados constantes das propostas e relatórios que foram apresentados até a
data de 07/03/2016, contabilizamos em 2015 a realização de 19 eventos extensionistas, resultando
em público de 5.006 pessoas.
Os eventos foram realizados pelas seguintes unidades:
Campus Maceió: 4
Campus Marechal Deodoro: 2
Campus Palmeira dos Índios: 3
Campus Piranhas: 2
Campus São Miguel dos Campos: 1
Campus Santana do Ipanema: 1
Campus Coruripe: 1
Campus Viçosa: 4
PROEX/Reitoria: 1

Campus
Coruripe
Maceió
Marechal Deodoro
Palmeira dos Índios
Piranhas
Santana do Ipanema
São Miguel dos
Campos

Qtd.
Eventos
1
4
2
3
2
1
1

Viçosa
Reitoria
TOTAL

4
1
19

5) ATIVIDADES DE ESTÁGIO E RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Ampliar a rede de relacionamento com
organizações do setor produtivo, com vistas ao
intercâmbio
de
experiências
e
ao
estabelecimento de ações de colaboração.

Garantir que o Setor de Relações Institucionais
dê celeridade aos processos, promovendo uma
atualização constante da realidade externa, com
vistas ao atendimento das demandas existentes e,
sobretudo, à concretização de acordos e parcerias
Ampliar a rede de relacionamento com que viabilizem, além da absorção dos egressos
comunidades ou arranjos/grupos sociais e pelo
mercado
de
trabalho,
estágio
culturais, com vistas ao intercâmbio de supervisionado, estudos e pesquisas.
experiências e ao estabelecimento de ações de
colaboração.
Manter registro dos instrumentos conveniais
assinados pelo IFAL, sobretudo com vistas ao
Ampliar a rede de relacionamento com oferecimento de estágios.
organizações do setor público, com vistas ao
intercâmbio de experiências e o estabelecimento Divulgar mensalmente a relação de parcerias
estabelecidas para fins de oferta de estágio.
de ações de colaboração
Divulgar a oferta de empregos nos campi do
IFAL.
Fortalecer o vínculo entre a Instituição, os
arranjos produtivos locais, sociais e culturais,
bem como com os setores público e privado, nas
áreas de abrangência dos câmpus, com vistas ao
desenvolvimento de ações.
No decorrer do ano de 2015, 406 organizações mantiveram convênio ativo para a oferta
de estágio aos estudantes do IFAL.
Dos 406 instrumentos conveniais, 51 representaram novas assinaturas no decorrer do
ano de 2015, sendo 38 com o setor privado e 13 com o setor público, conforme o que se segue:
Campus Maceió: 5
Campus Marechal Deodoro: 1
Campus Satuba: 6
Campus Palmeira dos Índios: 15
Campus Penedo: 1
Campus Murici: 1
Campus São Miguel dos Campos: 6
Campus Viçosa: 7
DIREAD/Reitoria: 9
Com base nos registros obtidos dos campi, através do envio mensal da listagem dos

estagiários para a inclusão na apólice de seguro, 1.264 estudantes do IFAL realizaram estágio no
ano de 2015.
Além dos convênios para a oferta de estágios, durante a realização dos Programas,
Projetos, Cursos e Eventos extensionistas, ocorrem parcerias com diversas organizações externas.
Estas parcerias são nominadas nos relatórios das ações extensionistas que cada coordenador de ação
desenvolve.
No ano de 2015, extraídos os dados dos relatórios destas ações, contabilizamos
parcerias com 265 diferentes organizações, o que colabora para a integração do IFAL com a
sociedade.
Quando computados os municípios em que o IFAL esteve presente com alguma ação
extensionista, com base nos relatórios recebidos dos campi, encontramos 53 municípios, sendo 51
de Alagoas, 1 de Pernambuco e 1 de Sergipe.
Campus
Arapiraca
Batalha
Coruripe
Maceió
Maragogi
Marechal Deodoro
Murici
Palmeira dos Índios
Penedo
Piranhas
Rio Largo
Santana do Ipanema
São Miguel dos
Campos
Satuba
Viçosa
DIREAD
Reitoria
TOTAL

Empresas
Estagiários
conveniadas
16
42
0
0
0
7
199
185
14
63
34
6
7
65
35
34
5
6
0
13
0
0
16
122
26

62

24
7
16
7
406

210
3
446
0
1.264

6) ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS
Ações do PDI relacionadas:
- Atualizar dados do egresso, com monitoramento de sua inserção no mercado de trabalho.
- Estabelecer um canal de comunicação permanente com o egresso por meio da criação do Portal do
Egresso do IFAL.
- Oportunizar a participação do egresso na vida da instituição
- Divulgar cursos e atividades do IFAL para seus egressos.
- Veicular pesquisa de opinião sobre o curso por ele realizado.
Durante o ano de 2015, foi desenvolvido projeto de extensão específico para o catálogo

de egressos nos Campi Satuba, Maceió, palmeira dos Índios e Marechal Deodoro.
Conforme pode ser extraído dos registros do cadastro on line, houve a catalogação de
686 alunos egressos.
Localizados os alunos egressos, estes campi somarão àqueles catalogados em 2013 e
2014, e aos seus registros próprios, para que a seu turno possam planejar atividades e
retroalimentação valendo-se da contribuição dos seus ex-alunos.
PARTICIPAÇÃO DOCENTE
De acordo com os dados constantes dos relatórios que foram apresentados até a data de
07/03/2016, extraídos os dados dos Programas, Projetos, Cursos e Eventos de Extensão, 243
diferentes docentes do IFAL, participaram destas ações extensionistas em 2015.
Cada servidor só foi computado uma única vez, mesmo que tenha participado de mais
de uma ação (Programas, Projetos, Cursos ou Evento).
A participação docente ocorreu na forma de coordenação ou orientação de ação
extensionista, ou como voluntário (Programas, Projetos, Cursos).
Para os eventos foi computado somente o servidor coordenador identificado na
proposta.
Extraído o dado do SIGRH, com data de novembro 2015 (mês em que terminaram as
ações de extensão), constam 854 servidores docentes, sendo então o percentual de docentes
envolvidos nas ações de extensão, igual a 28,45%.
Quando somadas as duas categorias temos um corpo de 1.500 servidores, sendo que 277
participaram da extensão, representando um percentual geral de 18,46%.
(Fonte do quantitativo de servidores: http://sigrh.ifal.edu.br/sigrh/public/home.jsf)
PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS
De acordo com os dados constantes dos relatórios que foram apresentados até a data de
29/02/2016, extraídos os dados dos Programas, Projetos, Cursos e Eventos de Extensão, foram
encontrados 34 servidores técnicos administrativos, coordenadores, orientadores ou voluntários.
Cada servidor só foi computado uma única vez, mesmo que tenha participado de mais
de uma ação (Programas, Projetos, Cursos ou Evento).
A participação dos servidores técnicos administrativos ocorreu na forma de coordenação
ou orientação de ação extensionista, ou como voluntário (Programas, Projetos, Cursos).
Para os eventos foi computado somente o servidor coordenador.
Extraído o quantitativo do SIGRH, na data de 29/02/2016, com base de novembro 2015
(mês em que terminaram as ações de extensão), constam 646 servidores técnicos administrativos,
então o percentual destes na extensão corresponde a 5,26%.
(Fonte do quantitativo de servidores: http://sigrh.ifal.edu.br/sigrh/public/home.jsf)
PARTICIPAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES
Extraídos os dados da fonte acima mencionada, observa-se que em novembro de 2015
o IFAL contava com um total de 1.500 servidores ativos.
Sendo que 277 participaram da extensão, representa 18,46% de servidores
extensionistas.

PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Viabilizar o pagamento de bolsas a estudantes
como ato educativo e pedagógico.
envolvidos nas ações extensionistas.
De acordo com os dados constantes dos relatórios que foram apresentados até a data de
07/03/2016, extraídos dos Programas, Projetos e Cursos de Extensão, foram contabilizados 935
diferentes estudantes extensionistas, sendo 622 participantes como bolsistas e 340 voluntários.
O somatório simples das duas categorias mencionadas resulta em 962 estudantes. No
entanto, um estudante pode figurar como bolsista em determinada ação, e voluntário em outra.
Porém, no somatório final do número de estudantes extensionistas, excluindo as
duplicidades de atuação, encontramos então 935 diferentes estudantes extensionistas, sendo este o
número final de referência.
Campus
Arapiraca
Batalha
Coruripe
Maceió
Maragogi
Marechal
Murici
Palmeira

Alunos
68
45
43
118
62
61
89
61

Participação
Bolsista
Volunt.
45
25
18
33
23
24
99
27
43
19
43
21
62
27
44
17

Penedo
Piranhas
Rio Largo
Santana
São Miguel
Satuba
Viçosa
DEREAD
TOTAL

71
104
15
49
19
97
19
14
935

49
47
15
39
16
50
19
10
622

21
60
0
10
1
51
0
4
340

Políticas de avaliação do PDI – EXTENSÃO
No tocante às políticas de avaliação do PDI, relacionadas especificamente à avaliação das
atividades de extensão, foram cumpridas as seguintes ações previstas no PDI:
a) Consolidar a exigência de relatórios dos programas, projetos, cursos e eventos
realizados, de modo a verificar a necessidade de adequações e implementos, com vistas à
otimização dos processos e seus resultados.
b) Realizar reuniões periódicas da Pró-reitoria de Extensão com os coordenadores de
extensão dos câmpus, com os coordenadores de programas e projetos, e com os alunos bolsistas. c)
Consolidar a prática da apresentação de relatório de estágio.
d) Realizar pesquisa com os segmentos da comunidade acadêmica, a fim de verificar o
grau de satisfação no desenvolvimento das ações, bem como a necessidade de adequações.
e) Implantar um sistema de registro, gerenciamento e acompanhamento das ações de
extensão.
f) Realizar visitas para acompanhamento do desenvolvimento das ações de extensão.
Além das ações previstas no PDI, em 2014 a Pró-Reitoria de Extensão também realizou
as seguintes ações:
- Composição dos indicadores institucionais de extensão.
- Pesquisa e divulgação de editais interinstitucionais e governamentais de fomento à extensão
- Visitas aos campi para divulgação da extensão e participação nas reuniões da Reitoria Itinerante
- Participação em reuniões externas: Fórum de Pró-reitores de Extensão do CONIF - FORPROEXT,
REDITEC.
- Participação nas reuniões do Colégio de Dirigentes;
- Representação do IFAL em eventos externos;
- Palestras a convite no IFRS e IFSP.
- Aquisição de material de apoio didático-pedagógico para ações de extensão.
- Alimentação da página da PROEX no portal do IFAL.
- Encaminhamento de Minuta sobre a habilitação de empresas juniores, que foi aprovada pelo Conselho Superior.
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RELAÇÃO DOS EVENTOS DE EXTENSÃO – 2015
Câmpus
CORURIPE
MACEIO

MARECHAL

Tipo de Evento

Título do Evento

SEMANA
COLÓQUIO
SEMANA
ENCONTRO
OLIMPÍADA

I SEMANA DE TECNOLOGIA DE CORURIPE
I COLÓQUIO DE LETRAS DO IFAL
II SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO)
III ENCONTRO SOBRE CIDADANIA E SURDEZ
OLIMPÍADA ALAGOANA DE FOGUETES – OAFOG
1º CONGRESSO ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE, TURISMO E HOSPITALIDADE
DO IFAL – CAMPUS MD
IV WORKSHOP DE GASTRONOMIA E III WORKSHOP DE HOSPEDAGEM
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DE ENSINO MÉDIO NO
AGRESTE ALAGOANO
FOMENTO À LEITURA E FORMAÇÃO DOCENTE
III CICLO DE PALESTRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFAL
SEMANA PEDAGÓGICA
SEMINÁRIO DA CONSCIÊNCIA NEGRA
SEMANA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E CULTURA:"AGROPECUÁRIA FAMILIAR,
IDENTIDADES CULTURAIS E EMPREENDEDORISMO RURAL NO SEMIÁRIDO
ALAGOANO”
III ERESST
1ª JORNADA DE PALESTRAS E OFICINAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
DE VIÇOSA
OFICINA DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS
OFICINA DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS
OFICINA DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS
IV MOSTRA DE EXTENSÃO DO IFAL
TOTAL GERAL

CONGRESSO
WORKSHOP
PALESTRA

PALMEIRA

PIRANHAS
SANTANA
SMC

PALESTRA
PALESTRA
SEMANA
SEMINÁRIO
SEMANA
ENCONTRO
PALESTRA

VIÇOSA

REITORIA

OFICINA
OFICINA
OFICINA
MOSTRA

Carga
Horária
24
15
40
30
30

Número de
participantes
244

44

1200

60

700

200
400

TOTAL/CAMPUS
1
4

2

40
3

4
16
20
20

195
50
300
375

40

357

1

40

194

1

20

100

4
20
4
24

10
20
461

2

4

1
19

443

INDICADORES DE EXTENSÃO 2015

Arapiraca

Batalha

Coruripe

Maceió

Maragogi

Marechal
Deodoro

Murici

Palmeira
dos Índios

Penedo

Piranhas

Rio Largo

Alunos que realizaram estágio
Empresas Conveniadas para Oferta de estágios
Eventos de Extensão realizados
Participantes nos Eventos de Extensão realizados
Programas de Extensão realizados
Projetos de Extensão realizados

42
16
0
0
2
16

0
0
0
0
0
2

7
0
1
244
3
5

185
199
4
600
5
25

63
14
0
0
2
17

6
34
2
1.900
4
16

65
7
0
0
3
29

34
35
3
245
1
21

6
5
0
0
1
22

13
0
2
675
2
21

0
0
0
0
1
7

122
16
1
357
1
20

Servidores Docentes envolvidos nas Ações de Extensão

15

10

11

34

19

18

20

16

18

26

6

2

2

0

7

0

4

0

4

1

3

45

18

23

99

43

43

62

44

49

25

33

24

27

19

21

27

17

1.630

0

468

123

683

10.366

156

1.629

135

340

1.001

1.004

1.329

Cursos de Extensão realizados

2

12

0

12

1

Público atendido nos Cursos de Extensão realizados

50

477

0

390

Organizações parceiras nas ações de extensão
Municípios abrangidos pelas ações de extensão

34
2

10
1

10
3

34
8

CAMPUS

Servidores Técnicos Administrativos envolvidos nas
Ações de Extensão
Alunos Bolsistas envolvidos em Projetos, Cursos e
Programas de Extensão
Alunos Voluntários envolvidos em Projetos, Cursos e
Programas de Extensão
Público atendido nos Programas de Extensão
realizados
Público atendido nos Projetos de Extensão realizados

Santana do São Miguel
Ipanema dos Campos

Satuba

Viçosa

DEREAD

Reitoria

TOTAL

62
26
1
194
0
8

210
24
0
0
4
21

3
7
4
130
0
5

446
16
0
0
0
6

0
7
1
461
0
0

1.264
406
19
4.806
29
241

15

5

20

6

3

1

243

0

3

0

5

0

1

2

34

47

15

39

16

50

19

10

0

622

21

60

0

10

1

51

0

4

0

340

2.000

46

145

30

28

0

230

0

0

0

15.905

3.327

1.639

3.614

3.312

307

1.032

1.291

1.320

406

209

0

21.895

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

30

29

8

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

978

21
5

15
1

21
6

22
4

26
4

11
6

8
2

19
5

5
5

19
7

8
2

2
3

0
0

265
64

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO
CAMPUS
Arapiraca

Programa
ARTIFAL_ART-VIRUS
MINHA COMUNIDADE_A construção de Saberes na roda de Capoeira

Batalha
Coruripe

Maceió

Maragogi

Marechal
Deodoro

Murici

TOTAL/CAMPUS
2
0

ARTIFAL_“Dançartifal Vida e Arte – Vem para o meu mundo!”
MINHA COMUNIDADE
PROIFAL
ARTIFAL
MINHA COMUNIDADE_Walk And bike
PROPEQ_Capacitação de professores de anos iniciais da Escola pública, quanto à
utilização de jogos e dinâmicas
Estimuladores de inteligências
PROEQ_Olhares etnográficos: percursos no artesanato alagoano
PROEQ_Etnoimagens do cotidiano dos cemitérios de Maceió: memória, design e artesanato
da saudade
ARTIFAL
MINHA COMUNIDADE
ARTIFAL_Por encanto
MINHA COMUNIDADE
PROIFAL
PROPEQ_Educação ambiental e saúde a importância da educação ambiental na prevenção
da esquistossomose mansônica no município de Marechal Deodoro-AL
MINHA COMUNIDADE_Tecnologias Agroindustriais Agregando Valor a Produção Rural,
Transformando Realidades
PROPEQ_A utilização da casca da banana como alimento
PROPEQ_Produção Artesanal de Biojoias com sementes nativas e comerciais

Palmeira dos
ARTIFAL_Expresso IFAL
Índios
Penedo
ARTIFAL
ARTIFAL_Ser... tão Brasil
Piranhas
PROIFAL
Rio Largo
PROIFAL
Santa do
PROIFAL
Ipanema
São Miguel
dos Campos
ARTIFAL
MINHA COMUNIDADE Major Izidoro
Satuba
MINHA COMUNIDADE Atalaia
PROIFAL
Viçosa
TOTAL GERAL

3

5

2

4

3
1
1
2
1
1
0

4

29

0
29

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO – 2015
Câmpus

Modalidade do
Projeto

Título do projeto
APRENDENDO A PROGRAMAR DE FORMA COLABORATIVA NA SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS REAIS
CONSTRUINDO UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA MATEMÁTICA A
PARTIR DE QUESTÕES DA OBMEP

Arapiraca

Servidor

Arapiraca

Servidor

Arapiraca

Servidor

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM RESIDÊNCIAS, AINDA É POSSÍVEL MELHORAR?

Arapiraca
Arapiraca
Arapiraca
Arapiraca
Arapiraca
Arapiraca
Arapiraca
Arapiraca
Arapiraca
Arapiraca
Arapiraca
Arapiraca

Servidor
Servidor
Servidor
Servidor
Servidor
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante

Arapiraca

Estudante

BATALHA

Servidor

BATALHA

Servidor

CORURIPE

Servidor

CORURIPE
CORURIPE
CORURIPE
CORURIPE

Servidor
Estudante
Estudante
Estudante

HÁ DE SE CUIDAR DA ÁGUA, NOSSO BEM COMUM
MAIS FÍSICA
O TEXTO LITERÁRIO E A FORMAÇÃO DO LEITOR
PROJETO TUTORIA OBMEP
USO CONSCIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS PÚBLICAS
CINE REFLEXÃO: DISCUSSÕES ESSENCIAIS NA VIDA DE ESTUDANTES
ENGLISH IS FUN
ESCOLA DE SUPER-HERÓIS
INCLUSÃO DIGITAL DE UMA COMUNIDADE RURAL
INFO-BASIC
PROJETO JOHN NASH
RECICLAGEM DE LIXO ELETRÔNICO EM ARAPIRACA
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA: O QUE FAZ, ONDE E COM O QUE
TRABALHA?
REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA CONDENSADA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO COMO FONTE DE IRRIGAÇÃO PARA ESPAÇOS VERDES NO
MUNICÍPIO DE BATALHA/AL.
COLETA DE ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO DE BATALHA-AL, PARA PRODUÇÃO DE SABÃO
JOGOS DIGITAIS COMO INSTRUMENTO MOTIVACIONAL PARA
APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA
CROQUIS URBANOS – PERCEPÇÕES DA CIDADE DE CORURIPE/AL
MINHA OFICINA
NO UNIVERSO DA LEITURA
RECICLAGEM DE ÓLEO DE COZINHA PARA FABRICAÇÃO DE SABÃO
AS REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO: UMA
ANÁLISE CRÍTICA DOS DIVERSOS PAPEIS SOCIAIS ATRIBUÍDOS À MULHER
NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

MACEIÓ

Servidor

MACEIÓ

Servidor

CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA PARA JOVENS DO ENSINO FUNDAMENTAL

MACEIÓ

Servidor

MACEIÓ

Servidor

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NAS ESCOLAS
GEOLOCALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO SAMU 192 DA CENTRAL
REGIONAL DE MACEIÓ – AL

MACEIÓ

Servidor

MACEIÓ

Servidor

MACEIÓ

Servidor

MACEIÓ
MACEIÓ

Servidor
Servidor

MACEIÓ

Servidor

MACEIÓ

Servidor

MACEIÓ

Servidor

MACEIÓ

Servidor

MATEMÁTICA ELEMENTAR – BASE PARA A MATEMÁTICA UNIVERSITÁRIA
POP – PROMOÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS E
ADULTOS
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA O ENSINO
CONTEXTUALIZADO DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA
PROJETO DE INICIAÇÃO A FOGUETES INTENSIVO – PIFI
RECICLAGEM DE GARRAFA PET
SUPERANDO OS DESAFIOS: MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA AO
NOSSO ALCANCE
TÁXI DRIVE MUITO HABLADOR: HACIENDO UM TRANSFER IN
TRABALHANDO COM PROCESSOS DE LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA COM
CRIANÇAS CANCERÍGENAS DA APALA: SOCIALIZAÇÃO DE SABERES E
COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS
TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA MECÂNICA EM ENERGIA ELÉTRICA

TOTAL/CAMPUS
16

2

5

25

MACEIÓ

Servidor

EDUCAÇÃO CONTÍNUA – BASES MATEMÁTICAS PARA O ENEM

MACEIÓ

Servidor

O DESENHO COMO FERRAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO
EM PROJETOS DE ARQUITETURA E DESIGN

MACEIÓ

Servidor

PROGRAMA INDEPENDENTE DE MATEMÁTICA INTEGRADA – PIMI

MACEIÓ

Servidor

UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO EM SALA DE AULA

MACEIÓ

Estudante

A IMPORTÂNCIA DA SENSIBILIZAÇÃO DOS JOVENS PARA O TURISMO LOCAL

MACEIÓ

Estudante

CONSUMO, CONSUMISMO E IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS

MACEIÓ

Estudante

ESCOLA SUSTENTÁVEL ITINERANTE: FORMANDO CIDADÃOS CONSCIENTES

MACEIÓ

Estudante

MACEIÓ

Estudante

MACEIÓ

Estudante

MACEIÓ

Estudante

MACEIÓ

Servidor

MARAGOGI

Servidor

APROVEITAMENTO INTEGRAL DE HORTALIÇAS NA NUTRIÇÃO HUMANA

MARAGOGI

Servidor

DIFUSÃO DE PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS PARA PRODUÇÃO DE
HORTALIÇAS NO ASSENTAMENTO NOVA JERUSALÉM, MUNICÍPIO DE
MARAGOGI-AL

MARAGOGI

Servidor

EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA PESCA ARTESANAL
DIANTE DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA ROTA ECOLÓGICA

MARAGOGI

Servidor

MARAGOGI

Servidor

MARAGOGI
MARAGOGI
MARAGOGI
MARAGOGI

Servidor
Servidor
Estudante
Estudante

MARAGOGI

Estudante

MARAGOGI

Estudante

MARAGOGI

Estudante

MARAGOGI

Estudante

MARAGOGI

Estudante

MARAGOGI

Estudante

MARAGOGI
MARAGOGI
MARECHAL
MARECHAL
MARECHAL
MARECHAL

Estudante
Estudante
Servidor
Servidor
Servidor
Servidor

MARECHAL

Servidor

MARECHAL

Servidor

GÊNERO E ETNIA – UMA PROPOSTA DE REFLEXÃO SOBRE AS
DESIGUALDADES SOCIAIS
INCENTIVO AO INGRESSO NO CURSO DE QUÍMICA NO IFAL E AO ESTUDO DE
CIÊNCIAS NATURAIS
INCLUSÃO TECNOLÓGICA EDUCACIONAL: SAINDO DO PAPEL E ENTRANDO
EM PRÁTICA
O DIÁLOGO DA LINGUAGEM DINÂMICA COM A INTERAÇÃO SOCIAL
DENTRO DA SALA DE AULA
ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS /
CÂMPUS MACEIÓ
17

JORNAL NA ESCOLA
PRODUÇÃO ARTESANAL DE SABONETES SÓLIDOS E LÍQUIDOS EM
COMUNIDADES DE ASSENTAMENTOS PARCEIROS DA COOPEAGRO
OFICINA DE GEOGEBRA
RECICLAR E EDUCAR: AÇÕES POR UM MUNDO MELHOR
INGLÊS BÁSICO PARA O TURISMO
CONSTRUÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS COM SUCATA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REAPROVEITAMENTO DE LIXO ORGÂNICO EM
HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ LINS DE GUSMÃO LYRA
IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO COMUNITÁRIO EM ASSENTAMENTOS
RURAIS
IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA E DO EXERCÍCIO FÍSICO NO COMBATE
AO SEDENTARISMO
INTRODUZINDO A AGROECOLOGIA AO CAMPO
MAPEANDO O TURISMO ECOLÓGICO NA CIDADE DE MARAGOGI: RESERVA
CACHOEIRA
NAVEGAR É PRECISO: SOCIOLOGIA E ARTES COMO INSTRUMENTOS DE
LEITURA DA REALIDADE
SISTEMA ALTERNATIVO DE IRRIGAÇÃO (SAI)
VIAJANDO NA SACOLA MÁGICA DA LEITURA
COLHIFAL – PROJETO DE COLHEITA URBANA
DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONSCIENTE
ESPORTE E CIDADANIA
O EMPREENDEDORISMO COMO FERRAMENTA PARA GERAR E SUSTENTAR
VANTAGEM COMPETITIVA NAS EMPRESAS E AFINS DA CIDADE DE
MARECHAL DEODORO
NUTRINDO O SABER - EDUCAÇÃO INFANTIL
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MARECHAL

Servidor

MARECHAL

Estudante

MARECHAL

Estudante

MARECHAL

Estudante

MARECHAL

Estudante

MARECHAL
MARECHAL
MARECHAL

Estudante
Estudante
Estudante

CATÁLOGO DE EGRESSOS DO CAMPUS MARECHAL DEODORO
AÇÕES EDUCATIVAS DESENVOLVENDO HABILIDADES SUSTENTÁVEIS NO
DIA A DIA DE ALUNOS PARA A PRÁTICA DE REDUÇÃO DE ENERGIA, ÁGUA E
RESÍDUOS
ÁGUA VIVA
CINE CLUBE PROJEÇÃO INUSITADA – O CINEMA COMO INSTRUMENTO DE
UMA MELHOR PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO RECONHECIMENTO DAS ÁREAS NATURAIS
DE MARECHAL DEODORO
EDUCAÇÃO AMBIENTAL VINCULADA AO TURISMO
INFORMÁTICA PARA TODOS
MUNDO MÁGICO DA LEITURA

MARECHAL

Estudante

PRESERVAÇÃO DOS RIOS E MANGUES PRÓXIMOS AS COMUNIDADES

MARECHAL

Estudante

PRODUÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA
(REFLORESTAMENTO DA MARGEM CILIAR DO RIO ESTIVA)

MURICI

Servidor

AÇÕES FITOSSANITÁRIAS NO ASSENTAMENTO PE. DOM HÉLDER CÂMARA

MURICI

Servidor

AGRICULTURA URBANA - DIFUNDINDO A PRÁTICA DE QUINTAIS
ORGÂNICOS EM MURICI-AL

MURICI

Servidor

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR
SOBRE ALIMENTOS PROCESSADOS E FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES

MURICI
MURICI

Servidor
Servidor

CAMINHADA ORIENTADA - POR UMA VIDA SAUDÁVEL
CIDADANIA ÀS JUVENTUDES NOS ASSENTAMENTOS RURAIS

MURICI

Servidor

CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS - FOI ALGUMA COISA QUE VOCÊ COMEU?

MURICI

Servidor

MURICI

Servidor

MURICI

Servidor

MURICI

Servidor

HORTA ORGÂNICA: PRATICANDO AGRICULTURA SUSTENTÁVEL NA ESCOLA

MURICI

Servidor

MATA CILIAR AO LONGO DO RIO MUNDAÚ EM MURICI ANÁLISE,
DISCUSSÃO E PRÁTICAS EM PROL DO CONHECIMENTO E DA PRESERVAÇÃO

MURICI

Servidor

MURICI

Servidor

MURICI

Servidor

MURICI

Servidor

MURICI

Servidor

MURICI

Servidor

MURICI

Estudante

MURICI

Estudante

MURICI

Estudante

MURICI

Estudante

MURICI

Estudante

CONSULTORIA SOCIOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS COOPERATIVAS
DOS ASSENTAMENTOS RURAIS EM MURICI
DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE – AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO,
PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES
ELABORAÇÃO DE GELEIAS DE FRUTAS: UMA ALTERNATIVA PARA GERAÇÃO
DE RENDA PARA A POPULAÇÃO ASSENTADA NAS COMUNIDADES RURAIS
DO MUNICÍPIO DE MURICI-AL

MURICINE – A HISTÓRIA NA TELA
PRÁTICAS EDUCATIVAS ÀS CRIANÇAS DOS ASSENTAMENTOS RURAIS:
ESTIMULANDO O APEGO E CUIDADO DO LAR
RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL EM ASSENTAMENTOS RURAIS NA ZONA DA
MATA DE ALAGOAS
RESGATE HISTÓRICO DE MURICI A PARTIR DA ENCHENTE DE 2010
SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES SINDICAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS
ASSENTADOS RURAIS
TECNOLOGIA DO APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS MUDANDO PARADIGMAS
A CADA PALAVRA, HÁ UMA NOVA DESCOBERTA
A IMPORTÂNCIA DO CURSO DE AGROINDÚSTRIA DO IFAL CAMPUS MURICI
PARA A POPULAÇÃO DE MURICI, MESSIAS E BRANQUINHA
AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL EM
ACAMPAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA
AGROECOLOGIA SOCIAL: CONCEITOS E PRINCÍPIOS PARA A AGRICULTURA
FAMILIAR DA MATA LESTE DE ALAGOAS
AGROINDÚSTRIA NA PRÁTICA: LEVANDO O CONHECIMENTO
AGROINDUSTRIAL, A PARTIR DE MÉTODOS QUE CONTRIBUAM NA
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AS BOAS PRÁTICAS QUE DEVEM SER UTILIZADAS
NA MANIPULAÇÃO DO LEITE E/OU DERIVADOS
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MURICI

Estudante

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS: UTILIZAÇÃO DA FRUTA EM
SUA TOTALIDADE, NO INTUITO DE MINORAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS E
TORNAR ÚTIL PARTES “NÃO CONVENCIONAIS” DOS ALIMENTOS QUE SÃO
DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MURICI/AL

MURICI

Estudante

ARTE DE LER: A LITERATURA COMO FERRAMENTA NO DESENVOLVIMENTO
DO LÚDICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MURICI

MURICI
MURICI

Estudante
Estudante

MURICI

Estudante

MURICI
MURICI

Estudante
Estudante

PALMEIRA

Servidor

PALMEIRA
PALMEIRA

Servidor
Servidor

PALMEIRA

Servidor

PALMEIRA

Servidor

PALMEIRA

Servidor

PALMEIRA

Servidor

PALMEIRA

Servidor

PALMEIRA
PALMEIRA
PALMEIRA

Servidor
Servidor
Servidor

PALMEIRA

Estudante

PALMEIRA

Estudante

PALMEIRA

Estudante

PALMEIRA

Estudante

PALMEIRA

Estudante

PALMEIRA

Estudante

PALMEIRA

Estudante

PALMEIRA

Estudante

PALMEIRA
PALMEIRA
PENEDO
PENEDO
PENEDO

Estudante
Estudante
Servidor
Servidor
Servidor

PENEDO

Servidor

PENEDO

Servidor

BRINCANDO COM OS NÚMEROS
RECICLAR, RECRIAR E TRANSFORMAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RECREAÇÃO: TRANSFORMANDO A VIDA DE IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA DE
VIVER
¡MUCHO GUSTO! INICIAÇÃO À LÍNGUA ESPANHOLA
REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MURICI
A SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE QUANTO À REALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM SEGURANÇA
ASAS PARA LEITURA
CINEP
CONSCIENTIZAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM ESCOLAS DO
MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS-AL
INCLUSÃO DIGITAL ATRAVÉS DE SOFTWARE LIVRE
INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE
ESTUDANTES
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NR-32 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
PROJETO CAPACITAR: CAPACITANDO OS CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS-AL
RECORDAR É PRECISO – OUVIR E CONTAR PARA IDOSOS
CATÁLOGO DE EGRESSOS
PRE-COLLEGE ENGLISH
A AÇÃO DOS 3R’S DA SUSTENTABILIDADE - REDUZIR, REUTILIZAR E
RECICLAR - NA ESCOLA DOUGLAS APRATTO EM PALMEIRA DOS ÍNDIOS
A SENSIBILIZAÇÃO QUANTO AO USO EFICIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM
RESIDÊNCIAS
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA DOUGLAS
APRATTO EM PALMEIRA DOS ÍNDIOS, ALAGOAS
CONSCIENTIZAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS, COMBATE E PREVENÇÃO
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA
CIDADE DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
EDIFICAR COM SEGURANÇA – PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO DE SEGURANÇA
DO TRABALHO PARA TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA
COMUNIDADE DE PALMEIRA DE FORA
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS PREDIAIS
LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
QUALIENG - MELHORIA NA QUALIDADE EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
DE PEQUENO PORTE
RISCOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS
USE A CABEÇA – ENSINANDO PARA O FUTURO
A LEITURA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE PENEDO
CURSO PREPARATÓRIO PARA O TOEFL® ITP
FOGUETES DO VELHO CHICO
IMPLANTAÇÃO DE HORTA SUSPENSA ESCOLAR PARA PROMOVER A
CONSCIENTIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E ALIMENTAR
MUSIFAL
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PENEDO

Servidor

NOMOFOBIA: OS IMPACTOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS RELAÇÕES
SOCIAIS E NO MEIO AMBIENTE

PENEDO

Servidor

PENEDO MAIS VERDE: RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DO RIO SÃO
FRANCISCO ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS

PENEDO

Servidor

PENEDO

Estudante

PENEDO

Estudante

A UTILIZAÇÃO DA ETNOBIOLOGIA NA FORMAÇÃO ESTUDANTIL E CIDADÃ

PENEDO
PENEDO
PENEDO
PENEDO
PENEDO
PENEDO
PENEDO
PENEDO
PENEDO
PENEDO
PENEDO
PENEDO

Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA
CAPOEIRA - INCLUSÃO E ARTE
CONTROLE E DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS
ENCANTOS DE PENEDO - CULTURA, MEMÓRIA E AÇÃO
INCENTIVO À LEITURA POR MEIO DA LITERATURA INFANTIL
LITERATURA COMO FORMA DE APRENDIZADO
PAPEL SUSTENTÁVEL
PESCA CONSCIENTE ZONA 2
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS A PARTIR DO ÓLEO DE COZINHA
RECICLANDO O E-LIXO
RIO SÃO FRANCISCO, UM PATRIMÔNIO A ZELAR
TELA VERDE: COMO INSTRUMENTO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A UTILIZAÇÃO DE AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE
CIÊNCIAS
AÇÃO EXTENSIONISTA NA FEIRA LIVRE DE PIRANHAS
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E IMPLANTAÇÃO DO BPF NA FÁBRICA DE
PROCESSAMENTO DE MACAXEIRA A VÁCUO E PRODUTOS ALIMENTARES
DOS COOPERADOS DA UNITUBA
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS E IMPLANTAÇÃO DE
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM PANIFICADORA DO MUNICÍPIO DE
PIRANHAS
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE BIOLOGIA E CIÊNCIAS NATURAIS COM
ENFOQUE EM ATIVIDADES PRÁTICAS
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL INFANTIL A PARTIR DA CONSCIENTIZAÇÃO DE
PAIS E ESCOLAS
O VELHO CHICO EM AÇÃO
PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PRODUÇÃO DE TILÁPIAS NO ÂMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR: A
EXPERIÊNCIA COOPERATIVA
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA HORTAS DOMÉSTICAS E
ESCOLARES
QUEBRA DE DORMÊNCIA E REFLORESTAMENTO DE CACTOS MELOCACTUS
ZEHNTNERI (COROA DE FRADE)
SEMEAR
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO SEMIÁRIDO: ÁGUA, SABENDO USAR
NÃO VAI FALTAR
USO DE PRÁTICAS ORGÂNICAS PARA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS NO
DISTRITO DO PIAU, MUNICÍPIO DE PIRANHAS-AL
USINA HIDRELÉTRICA DE XINGÓ E O MEIO AMBIENTE: DA CONSTRUÇÃO AO
FUNCIONAMENTO
AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR EM FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE
PIRANHAS – AL E CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO – SE
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
ORGÂNICOS PARA ADUBAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS RURAIS E ESCOLAS
DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS
ENERGIA SOLAR: UMA ALTERNATIVA ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL PARA O
SERTÃO DE ALAGOAS

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS
PIRANHAS

Servidor
Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Servidor

PIRANHAS

Estudante

PIRANHAS

Estudante

XADREZ: FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO
LÓGICO E ESTRATÉGICO
A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E CULTURAL DE PENEDO E SEUS IMPACTOS
SOCIOECONÔMICOS
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PIRANHAS

Estudante

PIRANHAS

Estudante

PIRANHAS

Estudante

Rio Largo

Servidor

Rio Largo
Rio Largo
Rio Largo
Rio Largo
Rio Largo
Rio Largo

Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante
Estudante

SANTANA

Servidor

SANTANA

Servidor

SANTANA

Servidor

SANTANA

Servidor

SANTANA

Servidor

SANTANA

Servidor

SANTANA

Servidor

SANTANA

Servidor

SANTANA
SANTANA

Servidor
Servidor

SANTANA

Servidor

SANTANA
SANTANA
SANTANA

Servidor
Estudante
Estudante

SANTANA

Estudante

SANTANA

Estudante

SANTANA
SANTANA

Estudante
Estudante

SANTANA

Estudante

SANTANA

Estudante

SÃO MIGUEL

Servidor

MANEJO AGROECOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS DE PLANTAS
PRODUÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS ATRAVÉS DE MINHOCÁRIO E
COMPOSTAGEM
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL COM ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO
DE PIRANHAS-AL
USO DE SUCATA ELETRÔNICA NA CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS
ROBÓTICOS COM ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE RIO LARGO
INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL
CRIANDO ASAS
INFORMÁTICA PARA A VIDA
SUPORTE TÉCNICO FÁCIL
MUNDO TECH
ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL
CINE EDUCA – EXPECTADORES DE HISTÓRIAS E CONSTRUTORES DA
CIDADANIA

7

20

CONFECÇÃO DE CANTEIROS DE PLANTAS MEDICINAIS EM ASSOCIAÇÕES DE
AGRICULTORES NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO-AL
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - TRABALHANDO A CONVIVÊNCIA HARMONIOSA
DOS ALUNOS COM O MEIO AMBIENTE
HORTA ESCOLAR COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL PARA ALUNOS DE
ESCOLAS PÚBLICAS
HORTA ESCOLAR: UMA ESTRATÉGICA PEDAGÓGICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
IFAL ATIVO
PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS EM ÁREAS
DEGRADADAS
SEMENTES CRIOULAS UM BANCO DE BIODIVERSIDADE NO SEMIÁRIDO
ALAGOANO
TELA SOCIAL - UM PROJETO INTERVENTIVO
FRUTOS DA NOSSA TERRA: CONSTRUINDO NOVAS IMAGENS
UTILIZAÇÃO DE EXTRATOS DE PLANTAS NO CONTROLE DE PRAGAS E
DOENÇAS NOS CANTEIROS DE HORTALIÇAS NA ASSOCIAÇÃO DOS
AGRICULTORES FAMILIARES DO POVOADO VILA NOVA, NO MUNICÍPIO DE
OLIVENÇA-AL
DIÁLOGOS ENVOLVENTES PARA AULAS DE LINGUA PORTUGUESA
APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS
CONHECENDO A FÍSICA - OS MESTRES DA FÍSICA CLÁSSICA
EDUCANDO COM HORTA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
IPANEMA
FLORESCENDO IDEIAS: GRUPO DE ESTUDO DE PRÁTICAS
CONSERVACIONISTAS DO SOLO
LIBRAS: RESPEITANDO AS DIFERENÇAS E EDIFICANDO SABERES
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O CAMPO
PRODUÇÃO DE MUDAS DE UMBUZEIRO PARA REFLORESTAMENTO DA
CAATINGA
VISÕES DO ESPAÇO HABITADO: COMUNIDADE DE JOEL MARQUES
ENSINANDO ARTE PARA A INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNDO
DO TRABALHO

8

SÃO MIGUEL

Servidor

JOGOS MATEMÁTICOS - UMA PROPOSTA PARA A SALA DE AULA

SÃO MIGUEL

Estudante

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DO DESCANSO
PARA TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DO TRANSPORTE DE CARGAS QUE
ATRAVESSAM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

SÃO MIGUEL
SÃO MIGUEL

Estudante
Estudante

PREVENÇÃO A SINISTROS NA ESCOLA
PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO E A INCLUSÃO

SÃO MIGUEL

Estudante

PROVENDO TRABALHO SEGURO PARA UMA VIDA COM MAIS SEGURANÇA

SÃO MIGUEL

Estudante

RECICLAR – A ARTE QUE INSPIRA E MELHORA A QUALIDADE DE VIDA

SÃO MIGUEL
SATUBA

Estudante
Servidor

SUSTENTABILIDADE
ADOTANDO UMA ÁRVORE
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AGENTES DE NUTRIÇÃO - FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA
PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SEGURANÇA ALIMENTAR

SATUBA

Servidor

SATUBA

Servidor

SATUBA

Servidor

SATUBA

Servidor

SATUBA

Servidor

IMPLANTAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS EM
RESTAURANTES, LANCHONETES E PADARIAS DA CIDADE DE SATUBA

SATUBA

Servidor

JOGANDO E FILOSOFANDO O JOGO DE GO COMO MEIO PARA FACILITAR A
COMPREENSÃO DE INTUIÇÕES DA METAFÍSICA CONTEMPORÂNEA

SATUBA

Servidor

SATUBA

Servidor

SATUBA

Servidor

SATUBA

Servidor

SATUBA

Servidor

SATUBA

Estudante

SATUBA

Estudante

SATUBA

Estudante

SATUBA
SATUBA

Estudante
Estudante

SATUBA

Estudante

SATUBA

Estudante

SATUBA

Estudante

SATUBA

Estudante

Viçosa
Viçosa
Viçosa
Viçosa
Viçosa

Servidor
Servidor
Servidor
Servidor
Servidor

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS DE UMA
COMUNIDADE DE MESSIAS-AL
EQUITAÇÃO INFANTIL
HORTA ORGÂNICA E MEDICINAL NA MELHOR IDADE: UMA TERAPIA
OCUPACIONAL E TROCA DE EXPERIÊNCIAS

PRODUÇÃO DE TOMATE ORGÂNICO EM ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR
DO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR-AL
PRODUÇÃO TEXTUAL SOBRE A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE PARA
CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PÚBLICA DA REDE
MUNICIPAL DE SATUBA
RECUPERAÇÃO SUSTENTÁVEL DE PASTAGENS DEGRADADAS ATRAVÉS DO
SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA NO ASSENTAMENTO
FAZENDA PARANÁ, GIRAU DO PONCIANO-AL
CADASTRO ON LINE DE EGRESSOS DO CAMPUS SATUBA
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DE RESQUÍCIOS DA MATA ATLÂNTICA DO IFAL
– SATUBA
AGRICULTURA NA ESCOLA
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE QUEIJO DE COALHO
ARTESANAL EM QUEIJARIAS COM DIFERENTES IMPLANTAÇÕES
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E REEDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA INSTITUIÇÃO FAMÍLIA ALAGOANA DOWN
(FAMDOWN)
DESVENDANDO A PRODUÇÃO DOS LÁCTEOS
FLAUTA DOCE NA COMUNIDADE
IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA OBTENÇÃO DE LEITE EM PEQUENAS
PROPRIEDADES DA COMUNIDADE DO GAVIÃO DE BAIXO DO MUNICÍPIO
DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL
IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE ORDENHA E MANEJO EM
FAZENDAS PRODUTORAS DE LATICÍNIOS NO MUNICÍPIO DE MAJOR
IZIDORO
QUALIFICAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES
USO E MANUSEIO CORRETO DE AGROTÓXICOS NO MUNICÍPIO DE
JOAQUIM GOMES
O JOGO COOPERATIVO COMO ESTIMULADOR DA SOCIALIZAÇÃO
DIREITO E CIDADANIA NAS ESCOLAS
PROJETO RECICLAR – UM PROJETO EXTENSIONISTA EM CAJUEIRO
ADMUSIC IFAL – SEMEANDO MÚSICA NA ESCOLA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL : A GESTÃO DA ÁGUA

5

EAD

Servidor

AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE
COMPREENSÃO DE TEXTOS ESCRITOS

EAD

Servidor

BOAS PRÁTICAS EM RESTAURANTES DO MERCADO PÚBLICO DE ARAPIRACA

EAD

Servidor

DISSEMINANDO A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA OFERTADA PELO
IFAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO NO AGRESTE ALAGOANO

EAD

Servidor

EAD

Servidor

EAD

Servidor

ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE
PROJETOS PARA A PREFEITURA DE MACEIÓ
LEITURA E ESCRITA TRABALHADAS POR MEIO DE FÁBULAS EM SALAS DE
AULA DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DALVA WANDERLEY DE MEDEIROS
NO SÍTIO SERRA DO POÇO EM POÇO EM POÇO DAS TRINCHEIRAS –
ALAGOAS
SEGURANÇA DE ALIMENTOS E BOAS PRÁTICAS: REQUISITOS
INDISPENSÁVEIS AO MANIPULADOR DE ALIMENTOS
TOTAL GERAL

6

241

453

RELAÇÃO DOS CURSOS DE EXTENSÃO – 2015

Campus
Arapiraca

Modalidade do Curso

Título do Curso

formação inicial
atualização ou formação continuada de
trabalhadores
Curso de formação inicial
Curso de atualização
Curso de atualização
Curso de atualização
Curso de formação inicial
Curso de formação inicial

CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECA

Carga
Horária
80 hs

CURSO DINÂMICO DE INICIAÇÃO À LÍNGUA INGLESA

93 hs

BOAS PRÁTICAS DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS
BOAS PRÁTICAS PARA OBTENÇÃO DE LEITE DE BOA QUALIDADE
CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA PEQUENAS INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
CONSCIENTIZAÇÃO DOS PERIGOS RELACIONADOS AO CONSUMO DE ALIMENTOS CONTAMINADOS
CURSO DE EXTENSÃO EM ANÁLISE DA PAISAGEM DA CIDADE DE BATALHA -AL
CURSO DE EXTENSÃO EM CARTOGRAFIA ESCOLAR: AÇÕES LÚDICAS PARA A DESCOBERTA DO ESPAÇO

9 hs
12 hs
20 hs
08 hs
20 hs
30 hs

Curso de formação inicial

DESENVOLVIMENTO DE RICOTA DEFUMADA: UMA ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE RENDA FAMILIAR NO SERTÃO DE ALAGOAS

30 hs

Curso de atualização
Curso de formação inicial
Curso de atualização
Curso de atualização
Curso de formação inicial
formação inicial
formação inicial
atualização ou formação continuada de
trabalhadores
formação inicial
formação inicial

FARMÁCIA AO ALCANCE DE NOSSAS MÃOS
FILOSOFIA DO AMOR – DOS MITOS ANTIGOS À CRISE DO AMOR NA CONTEMPORANEIDADE.
IMPLANTAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM UMA PANIFICADORA DO MUNICÍPIO DE BATALHA-AL
NOÇÕES BÁSICAS DE LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS
QUALIDADE HIGIÊNICO SANITÁRIA DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA NO MUNICÍPIO DE BATALHA-AL
ÉTICA E CIDADANIA
EU LEIO, TU ESCREVES, ELE DESENHA... COMO?

20 hs
20 hs
12 hs
20 hs
12 hs
45 hs
300

I FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ESPANHOL

60 hs

MUSICALIZAÇÃO ATRAVÉS DA FLAUTA DOCE
MUSICALIZAÇÃO ATRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE CORDAS FRICCIONADAS

60 hs
70hs

curso de qualificação profissional
formação inicial
formação inicial
formação inicial

ORATÓRIA E MESTRE DE CERIMÔNIA

60 hs

PRODUÇÃO DE AGUARDENTE A PARTIR DE FRUTAS TROPICAIS
PRODUÇÃO DE PLÁSTICO FILME BIODEGRADÁVEL A PARTIR DA BATATA E DO MILHO
PRODUÇÃO DE SABONETES NATURAIS

96 hs
96 hs
160 hs

PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADEDES PROFISSIONAIS

100 hs

Maragogi

curso de qualificação profissional
formação inicial
formação inicial
Curso de formação inicial

PROITEC (PROGRAMA DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA)
TÉCNICA VOCAL/CANTO CORAL
FORMAÇÃO EM RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

60
70 hs
24,5 hs

Marechal Deodoro

curso de qualificação profissional

CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA EM BARTENDER E BARMAM PARA COMUNIDADE DE MARECHAL DEODORO

Batalha

Maceió

Penedo

Curso de atualização
Curso de atualização

CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR E DO ALCOOL COM ÊNFASE NA PRODUÇÃO
DE AÇÚCAR
INGLÊS PARA INICIANTES: ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EM RESTAURANTES
TOTAL GERAL

80 hs
30 hs
20 hs

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

1. Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) é um órgão executivo da Administração
Superior diretamente subordinada à Reitoria. É responsável por elaborar e disseminar políticas de
pesquisa e inovação dentro do Instituto Federal de Alagoas.
A PRPI prepara regulamentos, editais de pesquisa e efetua o pagamento de diárias e
passagens aos servidores que participam de eventos científicos, tecnológicos e de inovação. Através
de seus editais financia a qualificação dos servidores com cursos de especialização, MBA e
mestrados e realiza o pagamento de bolsas a discentes e docentes que estejam desenvolvendo
projetos de pesquisa aprovados em editais dentro do Instituto Federal de Alagoas.
A Tabela 5, mostra a estrutura administrativa da PRPI.
Tabela 5: Estrutura administrativa da PRPI.
FUNÇÃO
NOME
Pró-Reitor
Carlos Henrique Almeida Alves
E-mail: carloshenriqueprpi@gmail.com
Telefone: (82) 8113-6272
Departamento de Pesquisa e Inovação
José Ginaldo da Silva Júnior
E-mail: pesquisa@ifal.edu.br
Telefone: (82) 8113-6742
Coordenação de Pesquisa e PósAltanys Silva Calheiros
Graduação
E-mail: altanys.asc@gmail.com
Telefone: (82) 8113-7035
Coordenação de Qualificação Acadêmica Flávia Bonfietti Izidoro
E-mail: izidoro.flavia@gmail.com
Telefone: (82) 8161-9371
Coordenação de Planejamento de PósElaine Cristina Raposo dos Santos
Graduação
E-mail: elcraposo@hotmail.com
Telefone: (82) 8183-0958
Coordenação do Núcleo de Inovação
Daniele Gomes de Lyra
Tecnológica
E-mail:nit@ifal.edu.br
Telefone: (82) 8114-2299
Administrativos
Danielle Clara de Santana
E-mail: danielleprpi.ifal@gmail.com
Lucas de Melo Silva
E-mail: lucasmelo.ifal@outlook.com

Técnico em Tecnologia da Informação

Cristiane Francisco da Silva
E-mail: cristianesilva_9@hotmail.com
Gilton José Ferreira da Silva
E-mail: gilton.mal@ifal.edu.br

1. COORDENAÇÕES DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Os campi do IFAL possuem Coordenações de Pesquisa e Inovação que organizam nos
campus os eventos de pesquisa, cuidam dos programa de pesquisa e auxiliam a PRPI nas discussões
sobre pesquisa, editais e outras atividades relacionadas à pesquisa no IFAL. A Tabela 6 revela os
coordenadores de pesquisa e inovação dos campi do IFAL.
Tabela 6: Lista de das coordenações de pesquisa dos campi do IFAL.
CAMPUS
COORDENADOR
E-MAIL
ARAPIRACA
Adriana Ferreira Santana
bqedrica@hotmail.com
CORURIPE
Vanine Borges Amaral
vanine@gmail.com
MACEIÓ
Demetrius Pereira Morilla
pespos.maceio@gmail.com
MARAGOGI
Marcelo Cavalcante
marcelo.agronomia@gmail.com
MARECHAL
Renato de Mei Romero
romerobio@yahoo.com.br
Francymáikel Alves de Oliveira
MURICI
francymaikel@hotmail.com
Costa
PALMEIRA
Cícero Julião da Silva Junior
juliaojunior@gmail.com
PIRANHAS
Rodrigo Leite Moura
mourarodrigoleite@yahoo.com.br
professorantoniolima@hotmail.co
RIO LARGO
Antonio Carlos Santos de Lima
m
SATUBA
Selma Silva Bezerra
Selma.bezerra@ifal.edu.br
SÃO MIGUEL
Paulete Constantino Cerqueira
pauletecerqueira@yahoo.com.br
PENEDO
Maria Regina Gonçalvez Santos
reginag_s@hotmail.com
SANTANA
Juliano Molino
julianomolino@yahoo.com.br
VIÇOSA
Antônio Cícero de Araújo
da.ifal.vicosa@gmail.com
DIREAD
Valéria Maria Peixoto Cardoso
v.cardoso@bol.com.br
2. INICIAÇÃO CIENTÍFICA (2015 – 2016)
Em maio de 2015 a PRPI do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), por meio de seu
Departamento de Pesquisa e Inovação (DPI), que é responsável pelos Programas de Iniciação
Científica do IFAL, e no uso de suas atribuições legais, tornou público o processo para seleção de
projetos de pesquisa para os programas de iniciação científica através do EDITAL PRPI/IFAL No
02/2015 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PIBITI/IFAL/CNPq e PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC/IFAL/CNPq com
período de execução de 01 de AGOSTO de 2015 a 31 de JULHO de 2016.
Neste edital, foram aprovados 205 projetos de pesquisa, dos quais 181 foram contemplados
com bolsas na modalidade PIBIC e 24 na modalidade PIBITI com valores para nível técnico e
tecnológico de R$ 400,00 (quatrocentos reais). O prazo de execução destes projetos é de agosto de
2015 a julho de 2016. Para um período de 5 meses (agosto a dezembro de 2015) foram
descentralizados recursos no valor total de R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL
REAIS).
A Tabela 7, mostra o quantitativo descentralizados por campus do IFAL. Estes programas
serão acompanhados no mês de março de 2016 através de uma Avaliação Parcial Oral que será
realizada in loco em alguns campus do IFAL com a presença de avaliadores da própria instituição.
No final do prazo de execução os projetos deverão ser submetidos ao evento de iniciação cientifica

e tecnológica (IV EITIC); e através de relatório final. Estas três avaliações que os trabalhos estão
submetidos é prevista no edital.
Tabela 7: Valores descentralizados para os campus do IFAL para o pagamento das bolsas do
projetos de pesquisa para o período de agosto a dezembro de 2015.
Campus
Quantitativo total de bolsas Valores(R$)
Arapiraca
13
26.000,00
DIREAD
3
6.000,00
Maceió
47
94.000,00
Maragogi
21
42.000,00
Marechal Deodoro
12
24.000,00
Murici
15
30.000,00
Palmeira dos Índios
15
30.000,00
Penedo
5
10.000,00
Piranhas
9
18.000,00
Rio Largo
2
4.000,00
Santana do Ipanema
9
18.000,00
São Miguel dos Campos
1
2.000,00
Satuba
22
44.000,00
Viçosa
1
2.000,00
TOTAL
175
350.000,00
Destacamos que conforme apresentado na tabela acima, os valores são referentes a bolsas
para alunos de nível superior e médio com o valor mensal de R$ 400,00 para o período de cinco
meses, ou seja, de agosto a dezembro do corrente ano. Desta forma, deverá ser descentralizado o
valor total de TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS (R$ 350.000,00) para o atendimento
de CENTO E SETENTA E CINCO (175) bolsas de iniciação cientifica.
3. INICIAÇÃO CIENTÍFICA (2014 – 2015)
Em Janeiro de 2015, a PRPI solicitou a descentralização de crédito aos Campus/UAB
referente ao período de janeiro a julho de 2015 para o pagamento dos Programas Institucionais de
Bolsa Científica e Tecnológica 2014/2015, edital 02/2014 PRPI/IFAL. A descentralização foi
realizada de acordo com a TABELA 8.
Tabela 8: Créditos a serem descentralizados de acordo com o Campus/UAB para o período de
janeiro a julho de 2015.
Campus
Arapiraca
Maceió
Maragogi
Marechal Deodoro
Murici
Palmeira dos Índios
Penedo
Piranhas

Bolsas

Valor a ser descentralizado (R$)
Total /
Superior Médio Superior
Médio
Campus
5
12.250,00
12.250,00
38
13 106.400,00 31.850,00
138.250,00
7
17.150,00
17.150,00
12
12
33.600,00 29.400,00
63.000,00
12
29.400,00
29.400,00
8
19
22.400,00 46.550,00
68.950,00
10
24.500,00
24.500,00
3
7.350,00
7.350,00

Santana do Ipanema
São Miguel dos Campos
Satuba
UAB
TOTAL

10
5

7
1
12
-

17.150,00
2.450,00
28.000,00 29.400,00
14.000,00
-

17.150,00
2.450,00
57.400,00
14.000,00
451.850,00

Destacamos que conforme apresentado na tabela acima, os valores são referentes a bolsas
para alunos de nível superior com o valor mensal de R$ 400,00 e de nível médio com o valor
mensal de R$ 350,00 pelo período de sete meses, ou seja, de janeiro a julho de 2015. Desta forma,
foram descentralizados aos campus e DIREAD o valor total de QUATROCENTOS E
CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS (R$ 451.850,00) para o
atendimento de CENTO E SETENTA E QUATRO (174) bolsas de iniciação cientifica.
4. FAPEAL
A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) distribui ao IFAL 20
(vinte) bolsas de iniciação científica - PIBIC. A PRPI realiza a distribuição destas bolsas ao final do
resultado do edital fazendo a indicação, substituição e cancelamento de bolsista junto a fundação. A
Tabela 9 revela os orientadores e bolsistas da modalidade PIBIC para o período de agosto a
dezembro de 2015.
Tabela 9: Bolsistas que são pagos pela FAPEAL disponibilizados por campus do IFAL.
ORIENTADOR
ALAN JOHN DUARTE DE FREITAS
ANTONIO ALBUQUERQUE DE
SOUZA
MONICA XIMENES CARNEIRO DA
CUNHA
MONICA XIMENES CARNEIRO DA
CUNHA

CAMPUS
MACEIÓ
MACEIÓ

LARISSA NASCIMENTO LÔBO
DANILO MARCIO DOS SANTOS

MACEIÓ

MATHEUS ICARO AGRA LINS

MACEIÓ

LUCAS GABRIEL DOS SANTOS
COSTA
KAMILA PACHECO MARTINS DA
SILVA
IEDA DE FÁTIMA BARBOSA DA
SILVA
ADNA JULIANA DOS SANTOS SILVA

MARECHAL
RENATO DE MEI ROMERO
HERBERT NUNES DE ALMEIDA
SANTOS

BOLSISTA

DIREAD

NÁDIA MARA DA SILVEIRA
WILNEY DE JESUS RODRIGUES
SANTOS
WILNEY DE JESUS RODRIGUES
SANTOS

MACEIÓ

MACEIÓ

JOSÉ ANDERSON FARIAS SILVA
BOMFIM
RAQUEL FERREIRA VASCONCELOS

CRISTIANO LESSA DE OLIVEIRA
MANOEL MARTINS DOS SANTOS
FILHO
MANOEL MARTINS DOS SANTOS
FILHO

DIREAD

NATHALIA ALVES AGRA

MACEIÓ

EDER DE COUTO MARINHO

MACEIÓ

MACEIÓ

ADELMO LIMA BASTOS

MARECHAL

AUREA EMANUELLE DA SILVA
SANTOS
LUIS EDUARDO ALBUQUERQUE
ROCHA
TACIANA RODRIGUES DA SILVA

ADELMO LIMA BASTOS
TAÍSE MONIQUE DE OLIVEIRA
CARVALHO

MARECHAL

ANDRESSA DA CONCEIÇÃO LOPES

PALMEIRA

ELICE LIRA SILVA

MACEIÓ
JOÃO GILBERTO TEIXEIRA SILVA

TAÍSE MONIQUE DE OLIVEIRA
CARVALHO

PALMEIRA

ISABELA EURIDES CRISTOVÃO
SANTOS

STOÉCIO MALTA FERREIRA MAIA
MONICA XIMENES CARNEIRO DA
CUNHA
WILNEY DE JESUS RODRIGUES
SANTOS

MARECHAL

NATALLY SARMENTO JACOMELLI
JOSÉ DA SILVA DUDA JÚNIOR

MACEIÓ
MACEIÓ

JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA
LIMA

5. PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CNPq
O CNPq distribuiu ao IFAL 13 (treze) bolsas de iniciação científica e tecnológica. A PRPI
realiza a distribuição destas bolsas a cada edital fazendo a indicação, substituição e cancelamento de
bolsista junto ao CNPq. O IFAL possui uma cota junto ao órgão de fomento de 7 (sete) bolsas de
Iniciação Tecnológica modalidade PIBITI e 6 (seis) bolsas de Iniciação Científica modalidade
PIBIC.
A Tabela 10 revela os orientadores e bolsistas da modalidade PIBITI para o período de
janeiro a julho de 2015. A Tabela 11 revela os orientadores e bolsistas da modalidade PIBIC para o
período de janeiro a julho de 2015.
Tabela 10: Bolsas concedidas pelo CNPq para a modalidade PIBITI durante o período de
janeiro a julho de 2015.
ORIENTADOR
Mônica Ximenes Carneiro da Cunha
Phabyanno Rodrigues de Lima
Claudivan Costa de Lima
Daniel de Magalhães Araujo
Angela Froehlich
Djalma de Albuquerque Barros Filho
Abel Coelho da Silva Neto

BOLSISTA
Paulo Ney Barbosa Saturnino
Jadiel Marques Silva
Emily Martins dos Santos
Dneson Ricardo da Silva
Aparecido José Silva Santos
Wagner Cirilo Rodrigues
Marielle Giovanna da Silva Teixeira

Tabela 11: Bolsas concedidas pelo CNPq para a modalidade PIBIC durante o período de
janeiro a julho de 2015.
ORIENTADOR
Givaldo Oliveira dos Santos
Renato de Mei Romero
Stoecio Malta Ferreira Maia
Johnnatan Duarte de Freitas
Rossana Viana Gaia
Antônio Albuquerque de Souza

BOLSISTA
Danyelle Palmeira de Mendonça
Karoline Jéssica Araújo dos Santo
Jéssica Emmanuelle Queiroz Araújo
Cristian Bernardo da Silva
Camila da Rocha Clemente
Danilo Márcio dos Santos

Essas bolsas tem validade de 12 meses, as últimas implantadas tiveram início em agosto de
2015, selecionadas a partir do edital 02 PRPI/IFAL e se estenderão até Julho de 2016 obedecendo
calendário da instituição CNPq. A Tabela 12 revela os orientadores e bolsistas da modalidade
PIBITI para o período de agosto a dezembro de 2015. A Tabela 13 revela os orientadores e bolsistas
da modalidade PIBIC para o período de janeiro a julho de 2015.

Tabela 12: Bolsas concedidas pelo CNPq para a modalidade PIBITI durante o período de
agosto a dezembro de 2015.
ORIENTADOR
Ronny Francisco Marques de Souza
Sheyla Karolina Justino Marques
Tâmara Lúcia dos Santos Silva
Joventino Fernandes Moreira
Marcilio Ferreira de Souza Júnior
Cicero de Oliveira Costa
Djalma de Albuquerque Barros Filho

BOLSISTA
Eduardo Antônio da Silva
Emanuel Filipe Santos Amaral
José Roberto dos Santos Lima
Kamilla Pinheiro Cachate
Nywton Rogerio Barros da Silva
Sara dos Santos Nascimento
Wagner Cirilo Rodrigues

Tabela 13: Bolsas concedidas pelo CNPq para a modalidade PIBIC durante o período de
agosto a dezembro de 2015.
ORIENTADOR
Johnnatan Duarte de Freitas
Phabyanno Rodrigues Lima
Stoecio Malta Ferreira Maia
Daniel de Magalhães Araujo
Angela Froehlich
Jonas dos Santos Sousa

BOLSISTA
Bruno Kelvin Virgínio da Silva
Erica Adriana Paulino de Melo
Fernanda Alves Espricigo
Joseane da silva
Larissa Silva Santos
Pabllo Henrique de Souza Lima

7. BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA – PAPPE
Em setembro de 2014, a PRPI no uso de suas atribuições legais e regimentais, tornou
público o processo de seleção de pesquisadores do Instituto Federal através da publicação do Edital
05/2014 – Bolsa de Produtividade de Pesquisa e Inovação do Programa de Apoio à Pesquisa PAPPE/IFAL. Este edital foi publicado com o intuito de selecionar pesquisadores para promover a
pesquisa científica e tecnológica e de forma a ampliar a produção acadêmico-científica-cultural no
Instituto Federal de Alagoas.
Incentivando o pesquisador com relevante produção científico e tecnológica e/ou de
inovação, em todas as áreas do conhecimento bem como sua inserção em futuros programas de pósgraduação Stricto Sensu da instituição. Foram disponibilizadas duas modalidades de bolsa PQ (A) e
PQ (B), com valores respectivamente de, R$ 1.200,00 e R$ 950,00. Para concorrer ao edital, os
pesquisadores deveriam obedecer aos requisitos mínimos que estavam associados a publicação de
artigos publicados com Qualis A1, A2, B1, B2 e B3 ou patentes.
Os critérios de seleção empregados neste edital foram produção intelectual com base no
currículo lattes, mérito técnico-científico de projeto de pesquisa e aprovação em programas de
iniciação científica dentro do IFAL.
Neste edital, foram selecionados 19 (dezenove) bolsistas de produtividade, sendo
selecionados 9 (nove) pesquisadores tipo PQ – A e 10 (dez) tipo PQ – B. A Tabela 14 mostra os
pesquisadores selecionados neste edital.

Tabela 14: Bolsista de produtividade selecionados no edital PAPPE/IFAL 2014 que tiveram
pagamentos realizados até julho de 2015.
PESQUISADOR A - PQ (A)
Antônio Albuquerque de Souza
Danielle dos Santos Tavares Pereira
Frederico Salgueiro Passos
Jailson do Carmo Alves
Iara Barros Valentim
Phabyanno Rodrigues Lima
Renato de Mei Romero
Stoécio Malta Ferreira Maia
Wilney de Jesus Rodrigues Santos

PESQUISADOR B – PQ (B)
Angela Froehlich
Aurea Luiza Quixabeira Rosa e Silva
Raposo
Daniel de Magalhães Araújo
Fábio Francisco de Almeida Castilho
Flávia Bonfietti Izidoro
Francisco Rafael da Silva Pereira
Joeferson Reis Martins
José Antônio da Silva Madalena
Marcelo Cavalcante
Rafael Thiago Antonello

7. GRUPOS DE PESQUISA
A Resolução No 28/CS, de 30 de agosto de 2013 aprovou o regulamento geral para criação,
certificação e avaliação de grupos de pesquisa do Instituto Federal de Alagoas.
O grupo de pesquisa é definido como um conjunto de pesquisadores organizados em torno
de uma ou duas lideranças, pertencentes a campus do IFAL.
A Resolução No 55/CS, de 17 de dezembro de 2012 aprovou a criação do Comitê de
Pesquisa e Pós-Graduação e estabelece critérios para sua composição, atribuição e funcionamento.
Este comitê após composto será o responsável pela avaliação dos grupos de pesquisa do
IFAL, conforme critérios mínimos.
Atualmente, o Instituto Federal de Alagoas possui 44 (quarenta e quatro) grupos de pesquisa
certificados no diretório de grupos de pesquisa no Brasil. A Tabela 15 revela os diferentes grupos de
pesquisa certificados pelo IFAL.
Tabela 15: Grupos certificados pela instituição.
GRUPO
LÍDER
AGROECOLOGIA E
Marcelo Cavalcante
DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL
Agroecologia e Recursos Naturais Valtair Verissimo

ÁREA
Agronomia

BIOTECNOLOGIA APLICADA Danielle dos Santos
AOS PROCESSOS
Tavares Pereira
AGROINDUSTRIAIS
Cognição e Aprendizagem nas
Auxiliadora Baraldi
Ciências e na Matemática-CACM Pacheco
Computação e Codificação
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8. CONNEPI 2015
No período de 30 de novembro a 03 de dezembro de 2015, ocorreu em Rio Branco - AC, o
X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação – X CONNEPI – evento anual promovido pela
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica.

O evento tem o intuito de congregar a comunidade profissional e acadêmica atuante em
diversas áreas do conhecimento, promovendo a socialização do conhecimento e a interação entre
todos os que têm interesse no desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação e na área da
Educação Profissional e Tecnológica.
A PRPI esteve presente no evento juntamente com pesquisadores e discentes tiveram seus
trabalhos aprovados. Durante o evento, o IFAL foi premiado nas seguintes modalidades:
Mostra tecnológica
Hangaut Game: um jogo móbile para auxiliar no processo de alfabetização de crianças com
autismo – 1º lugar
Posters
Letras, Artes e Linguística - O ENEM de 1998 a 2008: ausência e ênfase dos gêneros
artísticos nas questões de arte – 2º lugar
Ciências Exatas e da Terra - Síntese de biodiesel a partir de óleos residuais – 3º lugar
9. III ENCONTRO DE INICIAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CIENTÍFICA (III
EITIC)
Durante o período de 25 a 29 de agosto de 2015, foi realizado no Instituto Federal de
Alagoas – Campus Satuba - o III Encontro de Iniciação, Tecnologia e Inovação Científica do
Instituto Federal de Alagoas (III EITIC – IFAL).
O evento serviu para que a PRPI realizasse a avaliação final dos projetos de pesquisa que
foram finalizados em julho de 2015. Durante o evento foram apresentados 177 (cento e setenta e
sete) trabalhos científicos na modalidade oral. Foram realizadas ainda, 3 (três) conferências, 15
(quinze) palestras, 2 (dois) minicursos e 8 (oito) mesas-redondas.
Após o evento foi realizada uma pesquisa junto aos orientadores dos projetos de pesquisa
com 55 respostas. Destas, 96,2% avaliaram o evento como bom ou ótimo e 94,3% concordaram em
manter o formato de avaliação para os próximos eventos.
Do mesmo modo, foi realizada uma pesquisa junto aos avaliadores dos projetos internos e
externos ao IFAL, com 32 respostas onde 93,8% dos avaliadores consideraram os projetos
desenvolvidos no IFAL como bom ou ótimo.
O público presente ao evento foi de 1200 pessoas.
10. III ALAGOAS CAIITE
De 15 a 20 de junho de 2015 foi realizado o III ALAGOAS CAIITE – III Congresso
Acadêmico Integrado de Inovação e Tecnologia, evento gratuito que objetivou compartilhar com a
sociedade alagoana a produção acadêmico-cultural da comunidade cientifica visando o
desenvolvimento de Alagoas.
O evento ocorreu no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso – Centro de
Convenções de Maceió. O evento foi promovido pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL,
Instituto Federal de Alagoas - IFAL, Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, Centro
Universitário – CESMAC, Faculdade Integrada Tiradentes – FITS. Durante o evento o IFAL
apresentou 16 atividades docentes entre as quais palestras, oficinas, minicursos e conferências.
O número de pessoas presentes ao evento foi estimado em 30000 pessoas.

11. COORDENADORES DE ESPECIALIZAÇÃO
O Conselho Superior do Instituto Federal de Alagoas, aprovou na data de 23 de dezembro de
2013 a RESOLUÇÃO No 53 que faz a regulamentação Geral do Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu ofertados pelo IFAL.
Os cursos de pós-graduação Lato Sensu, ofertados pelo IFAL são regidos pelo disposto neste
regulamento aprovado, tendo em vista o Decreto No 5.224, de 01 de outubro de 2004, o Decreto No
5.773, de 09 de maio de 2006, Resolução CNE/CES No 01/2001, de 03 de abril de 2001, Resolução
CNE/CES No 01/2007, de 08 de junho de 2007, alterada pela Resolução CNE/CES No 05/2008, de
25 de setembro de 2008, a portaria MEC No 328 de 1º de fevereiro de 2005, publicada no DOU de
02/02/2005, a Lei No 11.892, de 29 dezembro de 2008 e a Resolução N o 18/CS do IFAL, de 28 de
março de 2012.
Os programas de pós-graduação Lato Sensu ofertados pelo IFAL constituem-se de cursos de
especialização ou equivalentes, com carga horária mínima de 360 horas. Estes programas de pósgraduação Lato Sensu, ofertados pelo IFAL, serão oferecidos aos portadores de diploma de cursos
de nível superior, reconhecidos pelo Ministério de Educação (MEC) e têm caráter profissionalizante
com o objetivo de complementar, ampliar e aprofundar o nível de conhecimento teórico, prático
e/ou empírico nas áreas do saber, proporcionando atualização de conteúdos e aprimoramento
profissional.
A Resolução No 53/CS do IFAL dispõe sobre o pagamento de uma bolsa remuneratória ao
Coordenador do curso Lato Sensu, ofertado pelo IFAL, amparado pela Lei Nº 12.772, de 28 de
dezembro de 2012, no seu Artigo 21, Inciso VII e o valor da bolsa de Coordenador de curso de Pós
Graduação Lato Sensu corresponderá ao valor determinado pela Lei Nº 12.677, de 25 de junho de
2012, no seu Anexo III.
Desta forma, foram pagas 3 (três) bolsas de especialização no valor de R$ 770,00
(setecentos e setenta reais) para o período de janeiro a dezembro de 2015 aos coordenadores dos
cursos de especialização vigentes no IFAL.
12 Comunica PRPI
Este Projeto de pesquisa especial tem o intuito do desenvolvimento de um Sistema de Informação para auxílio ao gerenciamento e tomada de decisão no âmbito da PRPI, considerando a integração de diversas bases de dados com informações estratégicas, tais como SIAPEnet, Lattes, SIGA
e outros que permitam a melhoria e maior eficiência dos processos em andamento e continuidade
ao aperfeiçoamento das ações desta PRPI.
O objetivo deste projeto é criar um Sistema de Informação (SI) que possibilite a agregação
de informações que sirvam para decisões estratégicas e para a comunicação no contexto da PRPI,
considerando diversas bases de informação disponíveis e relacionados a este projeto. Entre outras
atividades: Levantar as necessidades de agregação de informações para auxílio à tomada de decisões no âmbito da PRPI; Definir interfaces claras de comunicação destas informações a partir de
outras bases de informações usadas como fonte; Elaborar uma interface unificada com as informações agregadas, de forma que fique intuitivo e auxilie nas decisões estratégicas da PRPI; Permitir o
acesso aos demais servidores do IFAL, dado as devidas permissões de acesso. Atender aos princípios da transparência e acesso à informação da sociedade brasileira.
Nesse contexto, precisamos de discentes com elevado grau de qualificação na área de informática para realizar o desenvolvimento da plataforma que irá unir os dados disponíveis para que a
PRPI possa desenvolver suas ações e políticas de pesquisa. Atualmente, pouco se sabe sobre informações consideradas valiosas, tais como: o índice produtividade docente, quantidade de grupos de
pesquisa ativos, números de servidores afastados, entre outras.
Essas informações existem, mas estão espalhadas em diversos sistemas de várias esferas no
governo. Desta forma, faz-se necessário a unificação dessas informações de maneira coerente e for-

matada, para ser consultada a qualquer momento por qualquer entidade ou pessoa interessada. Desta forma, este projeto visa atender a três requisitos: Necessidade de tomada de decisões estratégias
por parte dos pró-reitores e do reitor; Necessidades de organização internas da PRPI; Agregação de
informações e controle de produtividade interno do IFAL; Gerenciamento das pesquisas: administrar os sistemas de submissão de projetos e publicações científicas; organizando as informações,
implementando melhorias e dando suporte aos seus usuários. A Figura 1, ilustra como o ComunicaPRPI irá realizar a interface entre as diversas informações disponíveis.

Figura 1: Bases de dados agregadas pela plataforma ComunicaPRPI

1. NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
O Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT é um órgão executivo da Administração Superior
diretamente subordinada à PRPI. Criado em junho de 2010, o NIT tem por finalidade estimular a
pesquisa na área de inovação tecnológica e promover a adequada proteção das invenções geradas no
âmbito do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) e sua transferência ao setor produtivo, bem como
difundir a cultura da propriedade intelectual entre a comunidade docente e discente.
Durante o ano de 2015, o NIT elaborou e disponibilizou no site do ifal
(http://www.pesquisa.ifal.edu.br/nit/divulgacao) 4 cartilhas educativas: Indicação Geográfica,
Propriedade Intelectual, Software e Inovação. Ofertou 6 minicursos e 1 palestra, organizou 2
estandes em eventos, divulgou 9 cursos externos, depositou 2 pedidos de registro de software e
iniciou as buscas anterioridade de 5 projetos para confirmação da viabilidade do início do processo
de depósito de patente, tudo conforme adiante exposto.
Foi ofertado o Minicurso de Registro de Software e o planejamento do stand do IFAL dentro
do Congresso Brasileiro de Informática na Educação - CBIE e Conferência Latino Americana de
Objetos e Tecnologias de Aprendizagem – LACLO, evento internacional voltado essencialmente a
discutir a pesquisa e os desafios sobre a Educação, tendo como premissa a reflexão do uso das
tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino com vistas à melhoria da qualidade
educacional. Além do minicurso, o NIT esteve presente no estande do IFAL dentro do Congresso
com a exposição de projetos inovadores.
Houve, ainda, a oferta dos minicursos de Propriedade Intelectual e Inovação realizado no
IFAL Campus Penedo, durante a 1ª Semana de Ciência, Inovação e Tecnologia; minicurso de
Propriedade Intelectual e Inovação para o grupo de startups do EBEP; minicurso de Propriedade
Intelectual e Inovação realizado no Congresso Estadual de Sustentabilidade, Turismo e
Hospitalidade promovido pelo IFAL Campus Marechal; e os minicursos de Patentes para Alimentos
e de Indicação Geográfica, além da Palestra “Desafios da Inovação Tecnológica” durante o III
ETIC no IFAL Campus Satuba;
Participação no corredor da Inovação durante o Congresso Acadêmico Integrado de

Inovação e Tecnologia - CAIITE com a exposição de projetos de pesquisa do IFAL que
apresentavam caráter de ineditismo, potencial de mercado bem como aplicação prática voltada à
solução de algum problema.
Em relação à organização de eventos, foi promovida a 2º edição da Competição de Ideias
Arretadas, no qual ideias inovadoras foram premiadas. Realizou-se, em parceria com a Secretaria do
Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR, o evento Em Ação, que objetiva
identificar ideias com potencial de negócio, fornecer mentoria em gestão, mercado e
empreendedorismo. Neste evento, obtive-se a premiação em 3º lugar com o projeto “Consultoria
Ambiental” de alunas do Campus Maceió.
Participação, juntamente com a UFAL, na organização do StartUp Weekend, evento já
realizado em quase 500 cidades ao redor do mundo com o objetivo de promover o
empreendedorismo através de uma disputa de criação de startups. Em 2015 ocorreram duas edições
do referido evento nos municípios de Santana do Ipanema e Maceió, onde alunos do IFAL estavam
entre os integrantes das equipes vencedoras em ambas as edições.
Organização da 3º edição do AGROJOVEM no Campus Murici, evento idealizado pela
CONAJE (Confederação Nacional de Jovens Empreendedores) e realizado em Alagoas em parceria
com o IFAL através do NIT-IFAL e o Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas.
Participação nas avaliações de trabalhos de PIBITI desenvolvidos pelo instituto, bem como
nas reuniões com o Chefe de Departamento de Pesquisa e Inovação, coordenadores de pesquisa dos
campi, ocasião esta em que foram distribuídos CDs “KIT NIT” contendo material de apoio sobre
Propriedade Intelectual e Inovação a cada coordenador de Pesquisa e Inovação.
Presença do NIT ITINERANTE no campus Viçosa e durante a terceira edição do EITIC no
Campus Satuba, com o objetivo de promover a divulgação do Núcleo pelos Campi do IFAL, bem
como a disseminação dos conceitos relacionados à Propriedade Intelectual.
Participação na mesa redonda ocorrida na cerimônia de abertura do NIT-CESMAC, onde,
juntamente com os representantes dos NIT´s da UFAL, UNCISAL e Sistema FIEA, foi feita uma
apresentação do estágio atual do núcleo e exposição da importância da divulgação e formação da
cultura da propriedade intelectual no Estado de Alagoas.
Divulgação de cursos e eventos exteriores com ênfase em inovação e empreendedorismo,
como: Curso Geral de Propriedade Intelectual à distância promovido pela Organização
Internacional da Propriedade Intelectual – OMPI – primeira e segunda turma de 2015; 1º WITEC Workshop de Inovação Tecnológica; segunda edição do Seminário SER EMPREENDEDOR e
Seminário Ser Empreendedor Mulher ; 1º PontaPé em Ação 2015 e Pontapé Edição Especial de 2
anos, realizado na Feira do Empreendedor; Beleza empreendedora; e Prêmio ANP de Inovação
Tecnológica.
Atualização constante das redes sociais com notícias, eventos, jurisprudências e curiosidades
nas áreas de propriedade intelectual, inovação e empreendedorismo, resultando no recorde de mais
de 900 curtidas na fan page. Além da divulgação, na página da pesquisa, de cursos e eventos nas
áreas acima mencionadas.
Pela segunda vez consecutiva o IFAL conquistou o primeiro lugar na Mostra Tecnológica do
UNIVERSO IF, realizado no X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação – CONNEPI,
com o aplicativo mobile para auxiliar no processo de alfabetização de crianças com autismo – o
Hangaut Game.
Realização dos primeiros depósitos de registros de propriedade intelectual do IFAL com os
aplicativos ABC Autismo e Hangaut Game, bem como o acompanhamento processual e demais
trâmites necessários à concessão dos referidos registros. Os dois aplicativos já alcançaram mais de
51000 pessoas. Número claculado pelo seu número de downloads.
Foram iniciadas as buscas de anterioridade para confirmação da viabilidade do início do
processo de depósito de patente dos seguintes projetos: Desenvolvimento de queijo coalho artesanal
com sabor de frutas; Viabilidade da técnica da produção de buttermilk - farinha de banana verde;

Utilização de painéis fotovoltaicos em sistemas de irrigação por gotejamento; Controle de
microrganismos termotolerantes do leite utilizando aterramento; Medidor de potencial eólico.
Participação no lançamento do aplicativo Doe + durante a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia promovida pela Secretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, bem
como o estabelecimento das tratativas de termo de Cooperação para transferência da tecnologia
desenvolvida no IFAL para o Governo estadual, objetivando o desenvolvimento do aplicativo para
atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Estado e Hemoal. Este aplicativo já tem também
mais de 1000 download, como pode ser observado nas figuras abaixo.
Figura 25: Aplicativos IFAL

Contínua capacitação da equipe NIT com a participação nos cursos de busca de
anterioridade de patentes na UFAL, Contratos de Transferência de Tecnologia na sede INPI no Rio
de Janeiro, Redação de Patentes e Contratos durante o X CONNEPI, no Acre e Seminário
Internacional sobre estratégias legislativas para o investimentos privados em Ciência, Tecnologia e
Inovação no Congresso Nacional em Brasília, juntamente com ações do FORTEC e Rede NIT-NE
na UNB. O público que frequentou os eventos do NIT é calculado em 2500 pessoas.
2. COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
A Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação (CPG) vem realizando o acompanhamento dos
cursos de pós-graduação Lato sensu atualmente existentes no IFAL e buscando meios para a
concretização de novos cursos de pós-graduação nesta categoria. Também tem buscado viabilizar o
primeiro curso de pós-graduação Stricto sensu do IFAL. Para isso, tem buscado incentivar e
viabilizar a inserção de servidores do IFAL em diferentes Programas de Pós-Graduação, na busca de
elevar o grau de qualificação acadêmica desses servidores.
Com relação aos cursos de pós-graduação Lato sensu, atualmente em funcionamento, a CPG
vem realizando o acompanhamento desses ao longo do ano. Nesse aspecto foram elaborados e
disponibilizados
na
página
da
PRPI,
na
pasta
documentos/formulários

(http://www.pesquisa.ifal.edu.br/documentos/formularios/arquivos-especializacao-ifal), os seguintes
documentos:
1. Padrão IFAL de Normatização – este documento tem por objetivo estabelecer as normas
e dar diretrizes para a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, dos formandos
dos cursos de pós-graduação Lato sensu, de acordo com a normatização da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), principal entidade de normatização brasileira,
estabelecendo assim, critérios que garantam a uniformidade na apresentação dos
trabalhos acadêmicos dos cursos de especialização do IFAL;
2. Certificado de Conclusão de Curso de Especialização – foi elaborado um modelo de
certificado padrão, para a certificação dos egressos dos cursos de pós-graduação Lato
sensu do IFAL, buscando uniformizar o modelo de certificado dos profissionais
formados pelo Instituto, nesta modalidade de ensino;
3. Histórico Escolar – documento elaborado pela CPG de acordo com o estabelecido no
Art. 7°, da Resolução CNE-CES n° 1, de 08 de junho de 2007, que estabelece normas
para o funcionamento de cursos de pós-graduação Lato sensu, em nível de
especialização.
No intuito de viabilizar a criação de um Programa de Pós-Graduação Lato sensu em
Tecnologia e Ciência dos Materiais da Construção Civil, foram realizadas reuniões com os docentes
ligados ao Curso de Construção de Edifícios do Campus Maceió. Salientamos que este curso estava
inicialmente previsto para ter início em 2015. No entanto, devido à demanda do Campus Maceió, na
criação e implantação de um curso superior (graduação) nessa mesma área, decidiu-se adiar a
proposta de criação dessa especialização, não sendo mais submetida para apreciação pelo Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e Conselho Superior (CS) em 2015.
Nesta mesma modalidade de ensino, foram realizadas reuniões, ao longo do ano de 2015,
com as comissões responsáveis pela elaboração das propostas de criação de cursos de pósgraduação Lato sensu, modalidade especialização, em Ensino de Ciências e Matemática, e Ensino
de Artes e Literatura, ambas previstas para ter seu funcionamento no Campus Arapiraca.
A proposta de curso de especialização em Ensino de Ciências e Matemática teve seu projeto
submetido e avaliado pelo CEPE, em setembro de 2015. Apesar de estar bem elaborada, a mesma
foi devolvida, pelo CEPE, à comissão responsável pela elaboração da proposta para alguns ajustes
necessários, apontados pelos conselheiros, tendo sido estabelecido que sua aprovação estaria
condicionada à realização dos devidos ajustes. A proposta estar sendo ajustada e provavelmente terá
seu funcionamento iniciado em 2016, após aprovação pelo CEPE. No que diz respeito à proposta de
Ensino de Artes e Literatura, esta será encaminhada ao CEPE em 2016 e, provavelmente, será
implantada no mesmo ano de sua aprovação pelo conselho.
Foi realizada, ainda, uma reunião com a comissão responsável pela elaboração de uma
proposta de criação de curso de especialização em Linguagem e Práticas Sociais, prevista para ter
seu funcionamento no Campus Murici, que será submetida ao CEPE já no ano de 2016.
Além das atividades realizadas para o fortalecimento dos cursos de pós-graduação Lato
sensu do IFAL, a CPG tem realizado levantamentos constantes dos indicadores de produção
técnico-científica dos servidores (administrativos e docentes) doutores, do IFAL, a fim de
identificar as áreas com possibilidade de submissão de propostas de Mestrados Profissionais
(Stricto sensu), com a finalidade de aprovar Programas de Mestrado nas áreas de atuação dos
docentes com maiores possibilidades de êxito e, que possam contribuir sobremaneira para a
verticalização do ensino e da pesquisa cientifica ofertados e realizados no IFAL, como também,
buscar sanar demandas da sociedade Alagoana.
Em 2015, após levantamento da produção técnico-científica dos servidores do IFAL, a CPG
identificou uma forte tendência para a submissão de uma proposta de Mestrado Profissional na área
de Ciências Ambientais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

(CAPES), agência responsável pela avaliação e aprovação da propostas e pelo acompanhamento
dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu no Brasil.
Durante o primeiro semestre de 2015 foram realizados os convites aos servidores do IFAL
com potencial para compor a proposta de mestrado e, após esse primeiro contato foram realizadas
reuniões com os integrantes da proposta para viabilizar a construção do escopo dessa.
Os servidores que fizeram parte do corpo docente da proposta de Mestrado Profissional em
Tecnologias Ambientais e Manejo de Ecossistemas, que se teria seu funcionamento no Campus
Marechal Deodoro, caso fosse aprovada pela CAPES, foram os que seguem abaixo:
- Campus Marechal Deodoro: Michely Inez Prado de Camargo Libos, Renato de Mei
Romero, e Stoécio Malta Ferreira Maia;
- Campus Maceió: Antônio Albuquerque de Souza, Aurea Luiza Quixabeira Rosa e Silva
Raposo, Iara Barros Valentim, Johnnatan Duarte de Freitas, Phabyanno Rodrigues Lima, e Wilney
de Jesus Rodrigues Santos;
- Campus Maragogi: Joabe Gomes de Melo, Marcelo Cavalcante, e Monica Lima Alves
Porto;
- Campus Murici: Danielle dos Santos Tavares Pereira;
- Campus Santana do Ipanema: Claudia Vânia Miranda de Oliveira;
- Campus Satuba: Daniel de Magalhães Araújo; e
- Reitoria: Altanys Silva Calheiros.
Além dos servidores do IFAL, a proposta de Mestrado também contou com a participação
do professor Josealdo Tonholo, da Universidade Federal de Alagoas.
Atualmente estamos trabalhando nas modificações sugeridas pela comissão de avaliação da
CAPES com o objetivo de reencaminhar a proposta de mestrado novamente no ano de 2016. Neste
sentido, os professores, com índice de produção adequadamente compatível para a Área de
Avaliação de Ciências Ambientais, serão novamente convidados por esta Coordenação de Pesquisa
e Pós-Graduação. Além disso, iremos entrar em contato com a Coordenadora de Pós-Graduação do
Programa de Mestrado Profissional em Gestão Ambiental do Instituto Federal de Pernambuco
(IFPE-Campus Recife), para que nos preste consultoria na elaboração final da proposta a ser
submetida em 2016, conforme orientação dada pela Coordenadora da Área de Ciências Ambientais
no XXXI Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação realizado em novembro
de 2015, na cidade de Goiânia – GO.
Pretende-se, ainda, trabalhar na confecção de uma segunda proposta mestrado profissional
na área de educação, que será submetido à apreciação da CAPES na Área Interdisciplinar.
4. COORDENAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA
A política de qualificação institucional propicia a formação de profissionais que, além do
domínio operacional da técnica de trabalho, compreendam o processo produtivo, detenham o saber
tecnológico e se envolvam com a pesquisa preferencialmente aplicada, visando à formação de um
quadro mais qualificado de pesquisadores e, consequentemente, a geração de programas
institucionais de pós-graduação Stricto sensu.
Com enfoque na qualificação profissional, na geração interna de cursos de pós-graduação,
na elevação dos índices de pesquisa, na motivação para o trabalho e na melhoria da qualidade de
vida dos servidores, IFAL tem adotado como diretrizes para a política de qualificação dos
servidores:
• a criação e/ou estabelecimento de procedimentos para qualificação;
• a promoção de ações que motivem os servidores a buscarem níveis mais elevados de educação
formal;
• o incentivo dos servidores à qualificação acadêmica;
• a constante atualização dos servidores qualificados ou em processo de qualificação.

Atualmente, a instituição possui 1.500 servidores lotados nos 15 campi e na Reitoria; destes,
854 são docentes e 646 são técnicos administrativos.
Dentre os servidores, 144 possuem título de Doutor, ou seja, apenas 9,6% do total. Já os
mestres somam 490 servidores, 32,7% do total. Portanto, 42,3% dos servidores do IFAL possuem
mestrado e/ou doutorado.
Ao analisar apenas o quadro de docentes efetivos do Instituto, percebe-se que mais da
metade dos professores (67,4%) são mestres ou doutores, e 22,6% são especialistas. No entanto,
para focar no doutoramento, como forma de fortalecimento da instituição para geração de pósgraduação, o IFAL conta, apenas, com 142 docentes doutores, 16,6% do seu quadro.
Atualmente, existem 39 servidores afastados cursando doutorado e cinco afastados
realizando mestrado.
O Programa de Incentivo para Qualificação em Cursos de Pós-Graduação (PIQPG) dos
Servidores ativos do quadro permanente do Instituto Federal de Alagoas, em 2015, beneficiou com
o custeio dos cursos de pós-graduação 31 servidores, sendo 19 mestrados, cinco especializações e
sete Master Business Administration - MBA.
O programa de mestrado e doutorado em Engenharia Industrial da Universidade Federal da
Bahia (PEI-UFBA), iniciado em 2014, na turma de 2015 contou com 10 mestrandos e 15
doutorandos. Ressalta-se que os servidores não foram afastados, pois o IFAL está promovendo
condições de qualificação.
Apesar dos investimentos e avanços recentes, o IFAL precisa qualificar, em nível de
mestrado e doutorado, 33,5% do quadro de docentes. Isto ainda constitui um grande desafio. Por
isso, a instituição prossegue na busca de meios para continuar realizando cursos interinstitucionais
(mestrados e doutorados), os quais têm contribuído para elevar o nível de qualificação de seus
servidores.
Também é fundamental que o IFAL consiga dar continuidade à qualificação de seus
servidores, principalmente dos docentes que atuam no magistério superior, como forma de melhorar
a qualidade do ensino, o desenvolvimento da pesquisa e a implantação e consolidação de programas
de pós-graduação.
Em ralação ao que diz o nosso PDI, no objetivo estratégico relativo à promoção da formação
continuada dos servidores para o alcance dos resultados institucionais, ressaltamos que em 2015
temos 15,38% servidores a mais em processo de qualificação, em comparação ao ano de 2014,
conforme tabela abaixo.
Com o intuito de garantir que tais diretrizes e necessidades sejam atendidas, o IFAL se
empenha em fornecer as condições para que o servidor possa se qualificar sem que haja perdas ou
atrasos no desempenho de suas funções e consequente melhoria nos serviços ofertados pela
Instituição.
Atualmente, o Instituto tem se esmerado em três grandes frentes, a fim de promover
qualificação para seu corpo de trabalho:
1. Convênios e Parcerias – por meio dessa iniciativa são feitas aproximações com universidades e
instituições nacionais e internacionais que possuam programas de pós-graduação. Essas
organizações apresentam os cursos que possuem em áreas definidas pelo Instituto como de interesse
para seu desenvolvimento.
Os cursos são apresentados aos servidores a fim de que eles se inscrevam nos processos
seletivos dos referidos cursos. Nesta etapa, a Instituição parceira é completamente responsável pelo
processo seletivo, não havendo intervenções do IFAL.
Os convênios ou acordos de parcerias firmados se desenvolvem de diversas maneiras,
podendo, em alguns casos, obter da instituição parceira algumas de suas vagas (em cursos de
interesse do IFAL) prioritariamente para servidores do instituto; estabelecer turmas para servidores
do IFAL devidamente aprovados em seleções dessas instituições, ou ainda, cooperação para o

desenvolvimento de trabalhos de qualificação como pesquisas, intercâmbios ou estágios
profissionais de servidores que estejam inseridos em algum programa de qualificação.
No presente momento, o Instituto possui parcerias, nos sentidos aqui descritos, com o
Centro Universitário CESMAC. Essa Instituição, em seu último edital do Programa de PósGraduação Mestrado Profissional em Pesquisa e Saúde, destinou sete vagas para servidores do
IFAL, além das vagas remanescentes destinadas a servidores da Santa Casa de Misericórdia,
totalizando 12 vagas. Outra importante parceria é com a UFBA (PEI-UFBA), anteriormente
descrito. Encontra-se em fase de negociação outras parcerias, comocom a UFBA em um Programa
de Pós-Graduação em Administração, e com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) na área de
Educação.
2) Programas Próprios de Qualificação – desenvolvimento de iniciativas em que o instituto
incentiva e/ou auxilia o servidor no alcance de um nível superior de qualificação. São integrantes
deste intento:
• Programa de Incentivo para Qualificação em Cursos de Pós-Graduação dos Servidores ativos do
quadro permanente do Instituto Federal de Alagoas – PIQPG – institui benefício para pagamento de
mensalidades em Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) e Lato Sensu (Especialização
e Master Business Administration -MBA). As condições para a referida concessão são definidas por
edital público, divulgado no site do IFAL e via e-mail, bem como as áreas em que os cursos podem
de fato ser ofertados e o quantitativo de vagas a serem concedidas. Em 2015, apenas 12 servidores
se inscreveram no edital PIQPG, sendo que 10 desses não apresentaram a documentação necessária
no período de validade do edital, dessa forma apenas dois servidores obtiveram o benefício, sendo
um na modalidade MBA e outro para o mestrado.
3) Programas Externos de Qualificação – programas de benefícios e incentivos à qualificação dos
servidores motivados por instituições externas ao IFAL e mediante condições estabelecidas.
Normalmente esses programas são promovidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES e/ou a Secretaria Profissional de Educação Profissional e
Tecnológica – SETEC. Os programas mais comuns são:
• Programa de Formação Doutoral Docente – Prodoutoral – mantido diretamente pela CAPES e
específico para docentes com dedicação exclusiva à IFE. É um programa que se caracteriza por
favorecer a mobilidade dos bolsistas das IFES de origem para as IES de destino durante o tempo de
duração da capacitação docente, bem como a dos professores orientadores, como forma de
integração entre as instituições participantes. Como não houve abertura de edital para bolsas em
2015, não foi possível solicitar novos auxílios nessa categoria.
• Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica – PIQDTEC – oferece bolsas de mestrado e doutorado a docentes, técnicos
e gestores que sejam admitidos como alunos regulares em Programas de Pós-Graduação Stricto
sensu no país. A seleção e acompanhamento dos bolsistas são feitos pelo Próprio IFAL, bem como
sua prestação de constas. Em 2015 não houve demanda dos servidores por esse programa.
• Projetos de Mestrado e Doutorado Interinstitucional - MINTER/ DINTER - formação de uma
turma ou grupo de alunos por um programa de pós-graduação já consolidado, em caráter temporário
e sob condições especiais, caracterizadas pelo fato de parte das atividades de formação desses
alunos serem desenvolvidas no campus de outra instituição. Não houve demanda dos servidores por
esses programas em 2015.
CONVÊNIO PEI-UFBA
Foi celebrado em 2013, o acordo de cooperação entre aUniversidade Federal da Bahia e o
Instituto Federal de Alagoas, durante o período de outubro 2013 à setembro de 2015.

Neste acordo, foi efetivado a contratação da UFBA para a execução do projeto “Mestrado
Profissional em Engenharia Industrial - Turma 2014.1 IFAL”, com estabelecimento de colaboração
científica, visando pesquisa, inovação e pós-graduação, por meio de Acordo de Cooperação
Técnica, Científica e Cultural entre o Instituto Federal de Alagoas e o Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Industrial da UFBA.
No momento, o convênio teve seu primeiro termo aditivo renovado por mais dois anos para
possibilitar a conclusão das turmas em andamento. Pretende-se, em 2016, realizar um novo
convênio com a UFBA, para esse mesmo programa de pós-graduação, com o objetivo de qualificar
novos servidores e, ao final do processo de qualificação, viabilizar a submissão de uma proposta de
mestrado profissional, tendo como proponentes os servidores qualificados em nível de doutorado.
Portento, assim que estiver concluída essa etapa, será iniciado o novo processo de seleção para a
turma de 2016.
5. COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO
A política de fomento e implantação de novos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu
propicia formas de garantir a verticalização do eixo ensino, pesquisa e extensão, de forma a realizar
o que está disposto na Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia.
Tais ações, entretanto, ultrapassam os limites do Instituto Federal de Alagoas, uma vez que
estão diretamente ligadas, também, à continuidade da formação de profissionais que atuam nos mais
variados setores da sociedade alagoana, oferecendo-lhes condições de ampliar seus saberes e
aprimorar suas práticas, estejam elas voltadas para a atuação na educação básica do estado ou para o
setor produtivo.
Com o enfoque no fomento e implantação de cursos de pós-graduação, na elevação dos
índices de pesquisa e na superação dos deficits de formação da população alagoana, o IFAL adota as
seguintes diretrizes para a política de geração interna de pós-graduação:
• o fomento às iniciativas de pós-graduação advindas dos campi que compõem o Instituto
Federal de Alagoas;
• o incentivo às áreas com reconhecido potencial de geração de pós-graduação;
• a valorização de propostas de cursos de pós-graduação que se adéquem às demandas da
sociedade alagoana, no que diz respeito à superação de seus baixos índices educacionais, bem como
às necessidades dos setores produtivos locais;
• o fortalecimento das pesquisas desenvolvidas pelos servidores que atuam, ou poderão
atuar, nos cursos de pós-graduação ofertados pelo instituto.
No ano de 2015, a Coordenação de Planejamento de Pós-Graduação desenvolveu as
seguintes ações:
e) Acompanhamento, para implantação em 2016, dos seguintes cursos de pós-graduação
lato sensu:
• Curso de Especialização em Ensino de Arte e Literatura – a partir do fomento
institucional da PRPI e da ação conjunta dos professores da área de Linguagens e Códigos do IFAL,
o curso será ofertado no campus Arapiraca, sob a coordenação da professora Eliza Magna. Esse
curso tem, sobretudo, o propósito de possibilitar o aperfeiçoamento do conhecimento e da pesquisa
a respeito da atuação de professores das áreas de Língua Portuguesa, Artes e afins na rede pública
estadual e municipal, na região do agreste alagoano.

• Curso de Especialização em Ensino das Ciências e Matemática – a partir do fomento
institucional da PRPI e da ação conjunta dos professores do campus Arapiraca, o curso de
Especialização em Ensino das Ciências e de Matemática teve sua proposta elaborada e submetida à
apreciação do CEPE, no ano de 2015. Sua finalidade é promover a formação continuada dos
docentes que atuam no ensino das ciências e matemática, na rede pública de ensino, no agreste
alagoano. Em fase de reformulação da proposta, sob acompanhamento da PRPI, o curso será
implantado no primeiro semestre de 2016.
• Curso de Especialização em Linguagens e Práticas Sociais – a partir do fomento
institucional da PRPI e da ação conjunta de professores da área de Linguagens e Códigos – COLIC
– o curso de Especialização em Linguagens e Práticas Sociais passou por um processo de
reformulação e terá sua proposta submetida à nova apreciação do CEPE, a fim de ser implantado no
campus Murici, no segundo semestre de 2016. Com o intuito de promover a continuidade da
formação de docentes que atuam na rede pública de ensino, o curso oferecerá vagas para
professores da rede municipal e estadual, com formação em Letras, Pedagogia e afins.
f) Acompanhamento da oferta de novas turmas nos cursos de especialização já existentes:
Especialização em Linguagens e Práticas Sociais, no campus Arapiraca – atualmente o curso
ofertado tem 35 (trinta e cinco) alunos matriculados e conta com um quadro docente composto por
12 (doze) docentes de diferentes campi do IFAL;
•
Educação e Meio Ambiente, no campus Marechal Deodoro – o presente curso, atualmente
beneficia 43 (quarenta e três) alunos, matriculados no ano de 2015, e é composto por 11 (onze)
docentes pertencentes ao quadro docente do IFAL e 02 (dois) docentes externos ao IFAL;
•
Química Tecnológica, no campus Maceió – o curso beneficia, atualmente, 30 (trinta) alunos
e conta com um quadro docente de 13 (treze) servidores do IFAL.
•

g) Acompanhamento dos bolsistas do Novo Prodoutoral
Em setembro de 2014, o Instituto Federal de Alagoas – IFAL –, por meio do Plano de
Formação Docente – Planfor – apresentado à Capes pela PRPI, recebeu a concessão de 04 bolsas e
auxílios moradias integrantes do Programa de Formação Doutoral Docente – Prodoutoral, conforme
Portaria Capes nº 140/2013 e Ofício nº 421/2013/CQD/CGSI/DPB/CAPES.
O referido programa tem como principal objetivo a promoção, em nível de doutorado, da
qualificação dos docentes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), com o intuito de
criar e consolidar grupos de pesquisa em áreas estratégicas e prioritárias, bem como criar e
consolidar programas de pós-graduação.
Importa destacar que o programa desenvolve-se numa parceria entre a Capes e as
instituições participantes, que, para pleitear as bolsas, apresentam um Plano de Formação Docente
para a instituição de fomento. É este plano quem servirá de base e norteará todas as ações
implantadas na vigência do programa.
No caso do IFAL, o PLANFOR é fruto dos esforços envidados pela PRPI, no sentido de
mapear a produção acadêmica dos seus docentes e, com isso, reconhecer as áreas com maior
potencial para a geração de pós-graduação stricto sensu. Foi com esse intuito que a mencionada
pró-reitoria realizou visitas aos campi do IFAL. Tais visitas forneceram os dados que
consubstanciaram o Relatório de Prospecção e Visita aos campus do IFAL, realizado em 2012.
Assim, os dados presentes nesse relatório, bem como no Plano de Qualificação Institucional,
serviram como pontos de partida para a elaboração do Planfor, apresentado à CAPES, em dezembro
de 2013, em resposta à Portaria Nº 140, de 02 de outubro de 2013, que institui o Novo Prodoutoral.
Como fruto de todo esse trabalho, o IFAL foi contemplado com a concessão de 04 bolsas e
04 auxílios moradias, que serão distribuídos de acordo com os critérios estabelecidos no próprio

Planfor, encaminhado previamente à Capes. É necessário enfatizar que apenas o IFAL e o Instituto
federal do Tocantins foram contemplados com essa quantidade de bolsas.
Cabe à instituição contemplada a tarefa de selecionar os bolsistas que integrarão o programa,
mediante à observação dos critérios estabelecidos na Portaria Nº 140, de 02 de outubro de 2013 e no
ofício de concessão das bolsas:
1. estar afastado integralmente das atividades na instituição de origem, durante o período de
recebimento das bolsas;
2. fazer parte de uma das áreas prioritárias apresentadas pela Capes;
3. não receber outras bolsas.
Além desses critérios mais gerais, o Planfor do IFAL apresentou critérios específicos para a
seleção dos docentes que serão contemplados pelo programa. Esses critérios estão baseados nos
índices de produtividade acadêmica dos pesquisadores e foram, previamente, aprovados pela Capes.
Assim, a partir da análise desses dados, bem como da observação dos critérios estabelecidos pela
Capes, os candidatos selecionados são:
Do Doutorado em Agronomia
1. Ivanice Borges Lemos
2. José Augusto Monteiro de Castro Lima
Do Doutorado em Ciências da Computação
i) Leonardo Melo de Medeiros
j) Eunice Palmeira da Silva
As bolsas foram ofertadas num período de 36 meses e poderão ser repassadas para outro
bolsista, no caso de conclusão do Doutorado durante a vigência das bolsas ou de desligamento do
pesquisador contemplado com esse recurso.
h) Elaboração da Regulamentação dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu do IFAL
De acordo com a Resolução nº 53/ CS, de 23 de dezembro de 2013, o Colegiado de curso é
uma instância deliberativa que integra a Coordenação Didática e Administrativa dos cursos de pósgraduação lato sensu, ofertados pelo IFAL. Dada a sua importância para o bom funcionamento dos
cursos de pós-graduação lato sensu ofertados pelo IFAL, fez-se necessário estabelecer um marco
legal para regular o funcionamento dos colegiados de curso.
Para atender a essa necessidade, foi elaborada a Minuta da Regulamentação dos Colegiados
dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do IFAL, aprovada pela deliberação nº 42/CEPE/2015, de
17/12/2015. O documento aponta as diretrizes para a constituição e funcionamento dos colegiados e
entrou em vigor a partir da sua publicação, a fim de regular o funcionamento dos próximos cursos a
serem implantados, bem como dos que já estão em funcionamento. No caso destes, será estipulado
um prazo para que as suas coordenações adéquem-se ao disposto na nova regulamentação.
i) Elaboração do novo Formulário de Implantação dos Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu
A Resolução nº 53/CS, de 23 de dezembro de 2013, que aprova o Regulamento Geral da
Pós-Graduação Lato Sensu, apresenta em seus anexos um formulário de implantação de cursos que
é utilizado na proposição de novos cursos de pós-graduação lato sensu, oriundos da iniciativa de
professores e/ou do fomento institucional da PRPI. Com o objetivo de tornar esse documento mais
funcional, do ponto de vista pedagógico, e em observância às considerações apresentadas por um

dos conselheiros que integra o CEPE, o formulário foi reelaborado e submetido à nova apreciação
desse órgão colegiado.
j) Criação de Formulário de Acompanhamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
Uma das vias pelas quais o processo de verticalização do ensino, no IFAL, tem se efetivado
acontece por meio da implantação e oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. Para garantir a
regularidade da oferta desses cursos, bem como a qualidade do seu funcionamento, foi elaborado
um Formulário de Acompanhamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu como ferramenta de
acompanhamento dos cursos ofertados de pós-graduação ofertados pelo IFAL, com a finalidade de
manter atualizadas as informações acerca do curso, no que diz respeito à regularidade da oferta, à
composição e atuação do quadro docente, ao desempenho e produção discente, dentre outros pontos
que permitem mensurar a qualidade do curso ofertado.
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ANÁLISE DOS INDICADORES ACADÊMICOS

COMPONENTES
ACADÊMICOS

INDICADORES
CANDIDATOS
INSCRITOS
VAGAS
PARA INGRESSO
INGRESSANTES
MATRÍCULAS ATENDIDAS
ALUNOS CONCLUINTES
ALUNOS RETIDOS
DOCENTES

EXERCÍCIO
2015*
2014*
51.412
16.280
3.734
3.251
3.926
3.469
20.411
17.020
743
330
10.035
7.524
855
777

Fonte: SISTEC

a) RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA: A relação candidato/vaga em 2015 (13,77%) apresentou uma
grande elevação em relação a 2014 (5,01%), o que expressa um maior interesse da população pelos
cursos ofertados no Ifal. Esta elevação acentuada também pode ser justificada por problemas na
alimentação do número de ingressos no ano de 2014.
b) RELAÇÃO INGRESSOS/MATRÍCULAS ATENDIDAS: No exercício 2015, essa relação
apresentou decréscimo, atingindo a marca de 19,23%, quando comparada a 2014, onde o índice era
de 20,83%, devido a diversos fatores, tais como: elevada taxa de retenção, existência de campi
ainda em processo de implantação sem concluintes, desequilíbrio entre ano letivo e ano civil em
alguns dos campi, decorrente das greves no período 2014-2015.
c) RELAÇÃO CONCLUINTES/ALUNO: A relação concluintes/alunos em 2015 (3,64%) apresentou
pequena elevação em relação ao ano de 2014 (3,31%).
Em virtude do processo de expansão do IFAL no Estado, há campi que ainda não apresentam
concluintes, pois as primeiras turmas somente iniciaram suas atividades em outubro de 2014 e somente
devem apresentar concluintes no ano de 2016.
Podemos citar ainda o desequilíbrio entre ano letivo e ano civil em alguns dos campi, decorrente das
greves no período 2014-2015, o que prolongou a permanência dos alunos além do prazo definido para
extração dos dados do SISTEC, não impactando no índice de conclusão. Além disso, alguns campi
possuem dificuldades para atualizar o status dos alunos no tempo requerido, não refletindo nos
resultados apurados no SISTEC.
d) ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA: De modo similar à análise dos indicadores anteriores,
o decréscimo em 2015 (43,02%), em relação a 2014 (65,05%), decorreu do fato de que alguns dos
novos campi começarão a formar as primeiras turmas apenas no ano de 2016. Além disso, o
decréscimo do índice pode ser resultado também, como já apresentado em itens anteriores, do
desequilíbrio entre ano letivo e ano civil em alguns dos campi, decorrente das greves no período
2014-2015, o que prolongou a permanência dos alunos além do prazo definido para extração dos
dados do SISTEC, não impactando no índice de eficiência acadêmica.

e) ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR: O índice de retenção do fluxo escolar
apresentou em 2015 um percentual de 49,16%, o que representa um acréscimo em relação ao índice
de 2014 (44,21%). Apesar de a apuração deste índice ter sido um pouco prejudicada por alguns dos
campi da Instituição não terem terminado o ano letivo de 2015, quando da coleta das informações,
pôde ser observado um índice preocupante de retenção, o que tem demandado diversos esforços da
Instituição, com a adoção de estratégias que visam à melhoria deste indicador, quais sejam:
acompanhamento sistematizado de estudantes e professores, atendimento pedagógico individual e
multidisciplinar ao aluno, ações de assistência estudantil, programas de monitoria para reforço e
nivelamento dos estudantes, Programas de Bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão, Programa
Institucional de Suporte de Aprendizagem.
f) RELAÇÃO DE ALUNOS/DOCENTE TEMPO INTEGRAL: No exercício 2015, o indicador
extraído do SISTEC aponta que o IFAL atingiu a marca de 23,93 alunos por docente, o que
representa um crescimento no quantitativo de alunos matriculados, proporcionalmente, acima do
quantitativo de professores.
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OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
ANÁLISE DA GESTÃO IFAL 2015 NO QUE SE REFERE AO ENSINO EM RELAÇÃO AO
DISPOSTO NO PDI 2014-2018 E NO ACORDO DE METAS E COMPROMISSOS
Com a expansão do Instituto, que hoje conta com quinze campi no Estado de Alagoas, nos
municípios de Arapiraca, Batalha, Coruripe, Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro, Murici,
Palmeira dos Índios, Penedo, Rio Largo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, Santana do
Ipanema, Satuba e Viçosa, consolida-se a efetiva interiorização do Instituto Federal de Alagoas.
Em 2015, foi concluída mais uma obra: o Campus Murici já está funcionando em prédio
próprio. Porém, ainda não foram concluídas as obras das instalações definitivas dos campi Batalha,
Coruripe, Maragogi, Rio Largo, Santana do Ipanema e São Miguel dos Campos, não sendo possível
nova ampliação na oferta de vagas. Apesar de os campi supracitados estarem funcionando em
instalações provisórias, a infraestrutura que se encontra à disposição da comunidade acadêmica
atende às necessidades de formação do aluno, tendo o Ifal viabilizado parcerias com instituições
públicas nas diversas esferas, que proporcionaram o funcionamento dos cursos já implantados.
Mesmo assim, a Instituição continua promovendo a melhoria da infraestrutura dos cursos
novos e antigos, implantando laboratórios modernos e criando outros espaços que possibilitem uma
melhor articulação entre teoria e prática.
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018), no objetivo estratégico 17,
apresenta o indicador taxa de crescimento do número de vagas, e estabeleceu como meta final o
crescimento em 25%. No ano de 2015, a evolução da oferta de vagas entre 2014 e 2015,
impulsionada pela expansão, foi de 14,85%. Em valores absolutos, o Ifal, em 2014, ofertou 3.251
vagas, e passou a ofertar 3.734 vagas em 2015.
Esta expansão em números de vagas ofertadas em Alagoas, colabora com o desenvolvimento local e
regional por meio das ofertas de cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes.
Em relação à implantação de novos cursos, somente foi possível o início do curso técnico
em Edificações no Campus Coruripe, graças à infraestrutura que foi disponibilizada pela Prefeitura
de Coruripe, e do curso técnico em Agroindústria no Campus Batalha, em função da infraestrutura
que foi viabilizada pelo Governo do Estado de Alagoas no município de Batalha. Os demais
previstos no PDI não puderam ser implantados por não terem sido finalizadas as obras das
instalações definitivas dos campi Batalha, Coruripe, Maragogi, Rio Largo, Santana do Ipanema e
São Miguel dos Campos, como também as obras de adequação dos campi Palmeira dos Índios e
Piranhas,
No que se refere aos cursos de formação de professores, foram realizadas ações para a
melhoria das Licenciaturas oferecidas pela Instituição, culminando com a publicação das Portarias
de Reconhecimento dos cursos em andamento. Apesar de ter sido aprovada proposta pelo
MEC/SETEC para criação de novo curso de formação de professores em nível de especialização,
seguindo o disposto nas novas Diretrizes Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, de forma a atender aos docentes que não possuem a formação pedagógica, não foi possível o
início das atividades em 2015, face às restrições financeiras impostas pela situação econômica do
país, devendo as atividades destas turmas ser iniciadas no ano de 2016. Conforme diretrizes do
PARFOR e seguindo sua política institucional, o Ifal continua adotando cotas para professores da
rede pública para ingresso nas licenciaturas, de acordo com os preceitos legais e as demandas da
sociedade.
Em relação à Educação a Distância, a Instituição está promovendo uma ampla
reestruturação, de modo que não foi possível a implantação de novos cursos técnicos a distância em
2015, como também não houve a oferta de novas vagas para cursos de graduação a distância, em

virtude da CAPES não ter liberado a realização de vestibular para ingresso de novos alunos no
Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).
De uma forma geral, a formação de professores aponta para a necessidade de programas, de
ações institucionais e de formação continuada, como prática reflexiva sobre o saber docente. Para a
educação à distância, e no sentido de dialogar com o propósito de uma educação de qualidade, o Ifal
realizou curso de formação de professores e tutores recém-selecionados para atuar nos cursos
vinculados aos programas UAB e Rede E-TEC, objetivando proporcionar a estes professores e
tutores, o conhecimento de técnicas de ensino, assim como construir práticas pedagógicas e novas
habilidades que atendam às exigências desta modalidade de ensino.
A Educação a Distância tem proporcionado à população maior acesso à escola. Com o
advento da tecnologia da informação, posteriormente agregados a meios de comunicação como o
rádio, a televisão e mais recentemente a internet, houve a possibilidade de popularizar e expandir a
educação em locais que muitas vezes eram de difícil acesso. A educação profissional a distância
possibilita o desenvolvimento de estudantes que, por motivos diversos, optaram por este tipo de
desenvolvimento profissional.
Nessa perspectiva, a educação profissional, nos dias de hoje, além de agregar valores na
carreira do trabalhador, passou a ser uma exigência do mercado de trabalho. Como uma nova opção
na hora da escolha por um curso profissionalizante, a Educação a Distância (EAD) vem atender às
necessidades das pessoas que, por falta de tempo ou por longas distâncias a serem percorridas entre
trabalho, escola e residência, optam por este tipo de ensino. O Ifal, em 2015, alcançou em sua oferta
total de cursos, um percentual de 17,39% de cursos a distância, já próximo da meta final prevista no
PDI 2014-2018, que é de 20% .
Tendo como principal finalidade difundir a produção acadêmica de pesquisadores da área de
educação a distância e ainda propiciar um espaço para o debate teórico acerca de áreas de enfoques
específicos, foi implantado o Grupo de Pesquisa em EAD, vinculado diretamente à Pró-Reitoria de
Ensino (PROEN).
A relação aluno/professor no IFAL apresentou um valor um pouco acima do estabelecido no
Termo de Acordo de Metas. Um estudo realizado pela Pró-Reitoria de Ensino, utilizando
metodologia diversa da empregada pela SETEC, apresentou para o exercício de 2015 valor
divergente daquele apurado pela SETEC a partir do SISTEC.
Fazendo referência à formação continuada dos servidores do Ifal que atuam diretamente no
ensino, a PROEN continua proporcionando e incentivando a participação de professores e técnicos
administrativos em eventos internos e externos com essa finalidade. Com o objetivo de promover a
melhoria do processo de ensino e aprendizagem, o Departamento de Articulação Pedagógica junto
ao demais setores da PROEN realizou algumas formações continuadas de professores, tanto para os
recém-empossados como para os professores de alguns campi. Em conjunto com a gestão de ensino
local dos campi, realizou eventos de formação pedagógica: 01 evento no Campus Viçosa, 02 no
Campus Arapiraca, 01 no Campus Rio Largo e 01 no Campus Palmeira dos Índios. Também
realizou 02 formações para os professores recém-empossados nos campi Piranhas e Marechal
Deodoro.
Em paralelo, os campi da Instituição também realizaram diversos eventos, com caráter de
formação pedagógica, na abertura do ano letivo e, com características mais científicas e
tecnológicas, no decorrer do ano.
A Pró-Reitoria de Ensino, como forma de estimular a interação pelo diálogo com outras
Instituições, socialização de conhecimentos, troca de experiências, divulgação de estudos e
pesquisas, possibilitou ao Departamento de Graduação a participação em eventos nacionais
relacionados à graduação:
• XXVIII Encontro Nacional do ForGRAD: de 20 a 22/08/2015 – (Brasília/DF);
• XII Congresso Nacional de Educação - EDUCERE: 26 a 19/10/2015 – (Curitiba/PR);

Reunião do Colégio de Pró-Reitores de Graduação – CORGRAD: de 30/11/2015 a
02/12/2015 – (Maceió/AL);
• I Seminário PIBID Nordeste: de 1º a 04/12/2015 – (Salvador/BA).
O Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA continua contribuindo
para elevar a qualidade dos cursos de licenciaturas, por meio de fomento a projetos institucionais,
na perspectiva de valorizar a formação e reconhecer a relevância social dos profissionais do
magistério da educação básica, atendendo aos professores que atuam nas licenciaturas oferecidas
pela Instituição.
Através de aprovação de regulamento próprio, o Laboratório Interdisciplinar de Formação
de Educadores – LIFE/IFAL, aprovado por meio do Edital nº 67/2013, com financiamento da
CAPES, torna-se um programa institucional, destinado a promover a interação entre diferentes
cursos de formação de professores, de modo a incentivar o desenvolvimento de metodologias
voltadas para:
• Inovação das práticas pedagógicas;
• Formação de caráter interdisciplinar a estudantes de licenciatura;
• Elaboração de materiais didáticos de caráter interdisciplinar;
• Uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC's);
• Articulação entre os programas da Capes relacionados à educação básica.
•

Também em 2015, a Pró-Reitoria de Ensino, por intermédio de seus Departamentos e
Diretorias construiu os regulamentos do Programa Institucional de Suporte de Aprendizagem e das
Atividades Complementares para os Cursos Superiores de Tecnologia e Bacharelados.
Foram promovidas as reestruturações dos projetos do Curso Técnico em Informática dos
campi Maceió, Palmeira dos Índios, Arapiraca, Rio Largo e Viçosa, do Curso Técnico em
Administração do Campus Viçosa e do Curso Técnico em Segurança do Trabalho dos campi
Maceió, São Miguel dos Campos e Palmeira dos Índios.
Destaca-se também a realização da avaliação e encaminhamento para aprovação pelas
instâncias responsáveis (CEPE/CONSUP) dos projetos de cursos dos campi, a seguir:
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PRESENCIAIS

CAMPI
BATALHA
CORURIPE
MACEIÓ
MARECHAL DEODORO

PALMEIDA DOS ÍNDIOS
RIO LARGO
SANTANA DO IPANEMA
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
SATUBA

VIÇOSA

EAD

CURSOS
Agroindústria
Agroindústria
Agroindústria
Soldagem
Química
Estradas
Meio ambiente
Guia de Turismo
Cozinha
Rede de Computadores
Segurança do Trabalho
Informática
Agropecuária
Segurança do Trabalho
Agropecuária
Agropecuária
Alimentos
Informática
Informática
Administração
Administração
Alimentação escolar
Infraestrutura escolar
Secretaria escolar

OFERTA
Integrado
Subsequente - diurno
Subsequente - noturno
Subsequente
Subsequente
Integrado
Integrado
Integrado
PROEJA
Subsequente
Subsequente
Subsequente
Integrado
Subsequente
Integrado
Subsequente
PROEJA
PROEJA
Subsequente
Subsequente
Subsequente
Subsequente
Subsequente
Subsequente
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E para possibilitar o início das atividades de suas primeiras turmas em cursos técnicos
integrados, também foram elaborados os projetos do Curso Técnico em Edificações do Campus
Coruripe e do Curso Técnico em Agroindústria do Campus Batalha.
Em sua fase final de implantação nos últimos campi, a implantação do novo sistema
acadêmico SIGAA foi concluída em doze campi da Instituição. Para 2016, está prevista a conclusão
da implantação do SIGAA em todos os campi, abrangendo todos os cursos presenciais, como
também nos polos de educação a distância, para atender aos cursos da modalidade a distância.
Em 2015, o IFAL também passou por uma avaliação institucional, realizada por comissão
designada pelo Ministério da Educação, tendo obtido conceito 4 (numa escala de 1 a 5),
evidenciando-se os esforços institucionais em busca de uma educação de qualidade.
Merece destaque a realização de oficinas organizadas pelo Departamento de Educação Básica, em
conjunto com os Departamentos de Articulação Pedagógica e de Graduação, junto aos docentes das
diversas áreas de ensino dos campi, com a finalidade de discutir a forma de contribuição dos
professores na construção da Base Nacional Comum Curricular.
A formação escolar e a inserção laboral têm importância fundamental na vida dos jovens; e
elas se processam, muitas vezes, de modo concomitante. Neste sentido, o Ifal por meio do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) tem como objetivo principal
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica
(EPT) para a população brasileira, por meio de diferentes ações.
Nesta perspectiva, é significativo ressaltar que enquanto estratégia de governo, de política
pública, vem se apresentando como uma iniciativa positiva ao promover a inclusão social através do
ensino, buscando integrar a qualificação profissional de trabalhadores com a elevação da sua
escolaridade, constituindo-se em um instrumento de fomento ao desenvolvimento profissional, de
inclusão e de promoção do exercício da cidadania.
No entanto, a grande oferta de vagas do programa no Instituto em 2015, foi concentrada nos
cursos de formação inicial e continuada, como demonstram os números apresentados no quadro
abaixo. Das vagas disponibilizadas 717 vagas foram em cursos FIC, 216 vagas foram no
PRONATEC APRENDIZ e 192 vagas em Cursos Técnicos Concomitantes. Percebe-se, portanto,
que, embora haja ações voltadas à elevação de escolaridade, esta não foi a ênfase do programa em
2015.
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PRONATEC OFERTA 2015
UNIDADE/CAMPI
SANTANA
U. REMOTA
CANAPI
U. REMOTA
MAJOR ISIDORO
MURICI

PENEDO
MARAGOGI
PIRANHAS

MARECHAL

UNIDADE/CAMPI

MACEIÓ

UNID. REMOTA
SISTEMA PRISIONAL
SATUBA
RIO LARGO
SÃO MIGUEL
VIÇOSA
UNID.REMOTA/CHÃ PRETA
UNID. REMOTA
CAPELA
PALMEIRA
CORURIPE
ARAPIRACA

CURSOS
Forragicultor
Segurança do Trabalho
Cuidador de Idoso
Produtor de Derivados do Leite
Higienista
Administração
Operador de Supermercado
Cuidador Infantil
Condutor de Turismo de Aventura
Organizador de Eventos
Agente de Informação Turísticas
Recepcionista de Eventos
Inglês Básico
Eventos
Agente de informações Turísticas
Recepcionista em Serviços de Saúde
Assistente de Recursos Humanos
Agente Cultural
Organizador de Eventos
Espanhol Básico
Recepcionista de Meio de Hospedagem
Agente de Informações Turísticas
Recepcionista de Eventos
Garçom
CURSOS
Libras
Garçom
Camareira em meios de hospedagem
Garçom
Mecânico de Motos
Operador de Supermercado
Balconista de Farmácia
Vendedor
Mecânico de Motocicletas
Agricultor Orgânico
Camareira em Meios de Hospedagem
Tratorista Agrícola
Operador de Tratores
Montador e Reparador de Computador
Pedreiro de Alvenaria
Pintor de Obras
Assistente Administrativo
Recreador
Segurança do Trabalho
Operador em Máquinas e Implementos
Agrícolas
Segurança do Trabalho
Vendedor

OFERTAS
FIC
Técnico Concomitante
FIC
FIC
FIC
Técnico Concomitante
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
Técnico Concomitante
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
OFERTAS
FIC
FIC
PRONATEC APRENDIZ
PRONATEC APRENDIZ
PRONATEC APRENDIZ
PRONATEC APRENDIZ
PRONATEC APRENDIZ
PRONATEC APRENDIZ
FIC

MATRÍCULAS
20
40
19
20
20
40
20
20
20
20
20
20
20
40
20
40
20
15
20
20
20
40
20
20
MATRÍCULAS
20
20
26
35
35
30
30
30
20

FIC
FIC
FIC
FIC
FIC

20
20
20
19
20

FIC
FIC
FIC
FIC
Técnico Concomitante
FIC

20
14
20
20
32
20

Técnico Concomitante
PRONATEC APRENDIZ

40
30
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Ressalta-se que os dados do PRONATEC não foram considerados no cálculo dos
indicadores educacionais.
Ainda destacamos, a representação do Ifal no Fórum Estadual de Educação de
Alagoas/FEPEAL e a participação na elaboração do Plano Estadual de Educação - tampão/AL,
inclusive com a responsabilidade de realizar reuniões junto as diversas instituições de ensino que
trabalham com a educação profissional e de graduação, e a elaboração de minuta para contemplar
essas duas vertentes dentro do referido Plano.
No que se refere aos índices de permanência e de conclusão de alunos nos cursos da
instituição, estabelecidos no Acordo de Metas, mais uma vez a SETEC extraiu os dados do SISTEC
e enviou-os para serem incorporados ao presente relatório. Todavia, tais informações, em sua
maioria, apresentam muitas inconsistências, uma vez que diversos campi do Ifal ainda não
concluíram o ano letivo de 2015, em função de paralisações que atingiram de modo desigual essas
unidades de ensino, causando um descompasso entre os calendários acadêmicos.
Destarte, percebe-se que há um grande distanciamento separando os índices de evasão e
retenção escolar atuais daqueles previstos no Acordo de Metas. Neste sentido, a Instituição continua
desenvolvendo diversas ações de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, entre as quais:
•
PROIFAL – Programa institucional de preparação para possíveis candidatos aos processos
seletivos de novos alunos;
•
Programa de Monitorias – com o objetivo de contribuir para a formação do aluno,
complementando o seu aprendizado através de ações correlatas às atividades pedagógicas;
a) Atendimento pedagógico individual ao aluno;
b) Atendimento multidisciplinar;
c) Programa Institucional de Suporte de Aprendizagem;
d) Política de Assistência Estudantil.
Ao final de 2015, o IFAL instituiu, sob a presidência do Pró-Reitor de Ensino, a Comissão
de Elaboração e Acompanhamento do Plano Estratégico Institucional para Permanência e Êxito dos
Estudantes, que tem como finalidade diagnosticar as causas da evasão e da retenção e implementar
política, ações administrativas e pedagógicas para ampliar as possibilidades de permanência e êxito
dos estudantes atendendo desta forma ao princípio da democratização do ensino.
Quando falamos sobre a democratização do ensino, entendemos a educação escolar como
um direito público, cuja razão está assentada no acesso e permanência na escola e a existência de
evasão escolar evidencia um fenômeno de ruptura com este princípio. Assim, estudar o processo de
evasão na educação profissional não se limita a controlar o problema ou a buscar soluções quando
ele já está instalado, é necessário se antecipar a problemática, identificando a evasão,
acompanhando os que estão em risco eminente e precavendo o surgimento do problema.
Portanto, é importante destacar que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 20142018) identifica a evasão como um dos principais desafios da Instituição. Neste sentido são
contempladas diversas ações de diagnóstico e prevenção, estando previstas ações nas áreas de
ensino e assistência estudantil. Ao mesmo tempo, o PDI prevê a realização de pesquisas periódicas
visando à identificação dos motivos da evasão escolar, para que a instituição possa atuar de forma
direcionada e preventiva.
Diante deste cenário, ressalta-se a importância da pesquisa iniciada no final de 2015, para
identificar os fatores externos e internos relacionados a evasão escolar no IFAL, uma vez que este
estudo servirá para nortear as diretrizes primordiais do Plano Estratégico Institucional de
Permanência e Êxito de Estudantes a ser finalizado no ano de 2016.
Buscando garantir a permanência do aluno com qualidade e a diminuição da evasão e
retenção escolar, a Política de Assistência Estudantil do IFAL, com certeza integrará o Plano
Institucional mencionado no parágrafo anterior.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
A Constituição Federal de 1988 preconiza, em seu art. 205, que “a educação é direito de
todos e dever do Estado”. E em seu art. 206, inciso I, enfatiza ainda que “o ensino será ministrado
com base na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988).
Essa garantia de “condições para o acesso e permanência na escola” também é reiterada no art. 3º
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que trata
do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES.
É nesse sentido, e tendo como base as referidas legislações, que a política de Assistência
Estudantil do IFAL visa possibilitar condições de acesso, permanência e conclusão com êxito dos
alunos nos cursos ofertados.
Para isso, é operacionalizada através de diversos programas que visam atender algumas
demandas estudantis, tais como: transporte, alimentação, creche, moradia, dentre outras primordiais
para a permanência do estudante no Instituto. Destacando-se também programas que incentivam as
práticas artísticas, esportivas, bem como a pesquisa/extensão, a atenção à saúde e a formação de
cidadãos críticos. Programas também que buscam garantir o acesso, a permanência e aprendizagem
de estudantes com necessidades educacionais específicas.
Em 2015, foram contemplados pelos programas da Assistência Estudantil:
•
4.792 alunos do Programa Auxílio Permanência, que contempla os auxílios transporte,
creche, alimentação, moradia, atendimento educacional especializado ou outras necessidades
socioeconômicas que possibilitem condições de permanência;
I.
56 estudantes pelo Programa Bolsa Estudo;
II.
274 estudantes pelo Programa Bolsa Proeja;
III.
286 óculos corretivos e fardamento e caderno para todos os alunos matriculados nos cursos
de nível médio;
IV.
1.997estudantes atendidos pelo Programa de Alimentação e Nutrição Escolar, nos câmpus
Satuba, Marechal Deodoro e Maceió;
V.
221 alunos pelo Programa de Incentivo às Práticas Artísticas e Desportivas;
VI.
9 atendimentos realizados através do Programa de Assistência aos Estudantes com
Necessidades Educacionais Específicas;
VII. 937 atendimentos realizados através do Programa de Aconselhamento Psicológico;
VIII. 624 atendimentos realizados pelo Programa de Orientação Profissional;
IX.
2.927 alunos atendidos pelo Programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da
Saúde;
X.
28.336 atendimentos realizados pelo Programa de Assistência à Saúde;
XI.
84 alunos contemplados pelo Programa de Residência Estudantil, no Câmpus Satuba.
Em 2015, os Programas da Assistência Estudantil totalizaram 40.543 serviços e benefícios
concedidos. Além disso, foi fornecido fardamento para todos os estudantes de cursos técnicos.
Entre os serviços oferecidos, estão contemplados atendimentos nas áreas de Medicina,
Odontologia, Nutrição, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social. É importante salientar que nem
todos os Campi apresentam em seu quadro todos os referidos profissionais. Apenas os Campi
Maceió, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios e Satuba possuem em sua composição
profissionais em todas as áreas citadas no início do parágrafo. Nos demais Campi, essa equipe é
formada apenas pelos profissionais de Serviço Social e Psicologia, com exceção dos Campi
Batalha, Coruripe, Rio Largo e Viçosa, que ainda não possuem nenhum profissional da equipe
multidisciplinar da Assistência Estudantil, sendo necessária a alocação de assistentes sociais de
outros Campi para realização da seleção dos alunos para os programas da Assistência estudantil.
Com relação ao orçamento destinado a Assistência Estudantil no exercício 2015, pode-se inferir
que, nos últimos 5 anos, houve um constante crescimento orçamentário (como se pode observar na

Tabela 1), o que tem possibilitado também a ampliação do atendimento aos estudantes por meio dos
diversos programas.
Tabela 1 – Orçamento para Assistência ao Educando da Educação Profissional
2011
2012
2013
2014
2015
R$
R$
R$ 6.356.584,00 R$ 8.375.604,00 10.727.887,0
3.922.523,18
3.924.694,00
0
Esse crescente investimento, vem gerando um incremento na demanda dos profissionais
ligados a Assistência Estudantil, o que torna necessária a constante discussão sobre a política e sua
execução. E foi com esse intuito que a instituição realizou, durante os meses de março a junho de
2015, oficinas em todos os campi, com o objetivo de avaliar as ações desenvolvidas por cada
campus e capacitar os servidores ligados à Assistência Estudantil.
Nesse sentido, em 2015, a política de Assistência Estudantil do IFAL foi executada através
dos seguintes programas: Programa Bolsa de Estudo; Programa Bolsa Proeja; Programa
Auxílio Permanência; Programa de Apoio às Atividades Estudantis; Programa de
Alimentação e Nutrição Escolar (Panes); Programa de Incentivo às Práticas Artísticas e
Desportivas (Pipad); Programa de Assistência aos Estudantes com Necessidades Educacionais
Específicas; Programa de Aconselhamento Psicológico; Programa de Orientação Profissional;
Programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da Saúde; Programa de Assistência à
Saúde; Programa de Residência Estudantil; Programa Refletir e Educar; Programa de
Acompanhamento Social.
O Programa Auxílio Permanência contemplou 4.792 estudantes, com abrangência de
atendimento em todos os Campi do Instituto: Arapiraca, Batalha, Coruripe, Maceió, Maragogi,
Marechal Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo, Piranhas, São Miguel dos Campos,
Santana do Ipanema, Rio Largo, Satuba e Viçosa. O referido programa objetiva garantir condições
de permanência e conclusão através da transferência de recursos financeiros aos estudantes para
custear despesas com transporte, alimentação, moradia, creche, atendimento educacional
especializado ou outras necessidades socioeconômicas.
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O Programa Bolsa de Estudo, que assiste financeiramente os estudantes que são
colaboradores nos projetos de pesquisa ou extensão, contemplou 56 estudantes nos Campi
Arapiraca, Maceió, Marechal Deodoro, Murici, Penedo, Piranhas, Santana do Ipanema e Satuba.

O Programa Bolsa Proeja atendeu 274 alunos dos Campi Maceió, Marechal Deodoro,
Palmeira dos Índios e Satuba. Esse programa objetiva a promoção da inclusão social e elevação da
escolaridade, por meio dos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado na modalidade de Educação
de Jovens e Adultos (PROEJA) e cursos de PROEJA FIC articulado ao Ensino Médio na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
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O Programa de Incentivo às Práticas Artísticas e Desportivas tem como objetivo
possibilitar aos estudantes do Ifal o despertar para as experiências artísticas ou desportivas que
possam proporcionar o reconhecimento de habilidades em modalidades esportivas e nas diversas
linguagens artísticas (artes visuais, dança, música ou teatro).
Este programa foi implementado pelos Campi Arapiraca, Maceió, Maragogi, Marechal
Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo, Piranhas, Santana do Ipanema e Satuba que
somados assistiram 221 estudantes.

Através do Programa de Apoio às Atividades Estudantis são concedidos óculos corretivos,
fardamento escolar e material didático, visando proporcionar condições igualitárias de participação
nas atividades escolares. No que se refere a óculos corretivo, 286 alunos foram atendidos, já com
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relação ao fardamento escolar e cadernos todos os alunos matriculados nos cursos de nível médio
foram contemplados.

No Programa de Alimentação e Nutrição Escolar foram atendidos 1997 alunos
matriculados nos Campi Maceió, Marechal Deodoro e Satuba, únicos que possuem estrutura de
refeitório em funcionamento, salientando que apenas o Campus Penedo apresenta estrutura de
refeitório, que não está em funcionamento.
Este programa objetiva ofertar refeições que atendam às necessidades nutricionais do
estudante, assim como a realização de educação nutricional para contribuir com o rendimento
escolar, aprendizagem e a formação de práticas alimentares saudáveis.

No que se refere ao Programa de Assistência aos Estudantes com Necessidades
Educacionais Específicas, foram atendidos 9 estudantes nos Campi Marechal Deodoro, Murici,
Piranhas e Santana do Ipanema, por meio do Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades
Específicas – NAPNE.
Este programa visa assegurar aos estudantes com deficiência, com transtornos globais do
desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação, o apoio necessário no âmbito educacional,
de acordo com o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011.
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No Programa de Aconselhamento Psicológico foram atendidos 937 estudantes.
O processo de aconselhamento psicológico, no âmbito educacional, se configura em um
processo interativo, marcado por uma relação única entre psicólogo e estudante, que prioriza os
aspectos psicológicos envolvidos no processo ensino-aprendizagem e que leva o estudante a
mudanças em uma ou mais áreas da sua existência.

O Programa de Orientação Profissional atendeu 624 estudantes. A orientação profissional
caracteriza-se como uma prática social, que visa, basicamente, a inserção do estudante no mundo do
trabalho, de uma forma consciente e fruto de uma escolha, por meio da elaboração e/ou
reelaboração do seu projeto de vida profissional, a fim de que consiga alcançar resultados que
tragam o máximo de proveito para si e para a sociedade.
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Por meio do Programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da Saúde 2.927
estudantes foram atingidos.
Tal programa, que tem como foco o desenvolvimento de ações voltadas à educação para a
saúde, foi executado pelos Campi Arapiraca, Marechal Deodoro, Piranhas, Satuba, Murici e Penedo,
sendo que nos 2 últimos campi o referido programa foi implementado em conjunto com o Programa
Refletir e Educar, que também tem como objetivo a promoção de ações educativas que tratem dos
mais diversos temas sobre a formação social, política e cultural da sociedade.

O programa de Assistência à Saúde tem como objetivo oferecer ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abranjam a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o

diagnóstico e o tratamento de baixa complexidade; visando o bem-estar e a qualidade de vida do
discente. Através deste programa foram realizados 28.336 atendimentos aos estudantes pelos setores
médico, de enfermagem e odontológico; ressaltando que, o setor odontológico do Campus Maceió
não realizou atendimento clínico em 2015 devido à falta de material e equipamentos.
O Programa de Residência Estudantil objetiva possibilitar uma moradia de qualidade aos
estudantes, proporcionando um espaço de convivência. Este programa é executado, exclusivamente,
pelo Campus Satuba devido ao fato de ser o único que possui estrutura física de residência e que
tem alunos com disciplinas em tempo integral. Nesse sentido, o referido Campus atendeu, em 2015,
84 estudantes com esse programa.
O Programa de Acompanhamento Social é um atendimento permanente que busca a
viabilização de recursos internos e externos, mantendo um processo de articulação com o estudante
e sua família, visando criar condições de permanência para este usuário na Instituição. Este
programa abrange todos os estudantes que são contemplados com bolsas e auxílios de assistência
estudantil, passando a ser acompanhado pelos assistentes sociais.
No exercício de 2015 cada Campus recebeu e executou seu orçamento conforme demonstra
a tabela a seguir:
Tabela 2: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015
Orçamento
Inicial (R$)

UNIDADE
Arapiraca
Batalha
Coruripe
Maceió
Maragogi
Marechal Deodoro
Murici
Palmeira dos Índios
Penedo
Piranhas
Rio Largo
Santana do Ipanema
São Miguel dos Campos
Satuba
Viçosa
Reitoria
TOTAL

600.000
198.000
140.000
1.900.000
500.000
1.250.000
700.000
1.000.000
600.000
700.000
107.000
500.000
400.000
1.750.000
315.000
67.887
10.727.887

%
6
2
1
18
5
17
9
14
8
9
1
7
5
24
4
1
100

Orçamento
EmpenhadoExecutado (R$)
611.396
204.162
112.542
1.804.007
399.150
1.229.013
479.495
1.191.647
530.426
664.313
79.617
533.375
399.807
1.838.196
321.877
25.600
10.424.624

%
102
103
80
95
80
98
68
119
88
95
74
107
100
105
102
38
97

Saldo
(R$)
-11.396
-6.162
27.458
95.993
100.850
20.987
220.505
-191.647
69.574
35.687
27.383
-33.375
193
-88.196
-6.877
42.287
303.263

%
-2
-3
20
5
20
2
32
-19
12
5
26
-7
0
-5
-2
62
3

Fontes: Tesouro Gerencial, CGO/DOF/PROAD/IFAL e CAE/DPE/PROEN

Como se pode observar na Tabela 2, em 2015, foram executados 97% do orçamento,
enquanto em 2014: 91,25%. O que demonstra que há uma preocupação constante do Instituto em
gerir bem o orçamento destinado à assistência estudantil, de maneira que possa ser atendido, cada
vez mais, um número maior de estudantes, possibilitando maiores condições de permanência e
conclusão nos cursos ofertados.
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11. RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES
12. RELATÓRIO E/OU PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
REITORIA

AUDITORIA INTERNA

ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2015
UNIDADE: Instituto Federal de Alagoas
UG/GESTÃO: 158147/26402

PARECER DA AUDITORIA INTERNA - IFAL
A Auditoria Interna do Instituto Federal de Alagoas em conformidade com as orientações
contidas na DN Nº 146/2015- TCU, e Portaria TCU nº 321/2015, Apresenta opinião sobre a Gestão
da referida Entidade, correspondente o Exercício/2015 em função do disposto no Art.15 § 6° do
Decreto n° 3.591 de 06/09/2000.
Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre as contas apresentadas quanto a
adequação dos controles internos administrativos, o resultado dos trabalhos/recomendações
expedidos por esta Auditoria Interna/IFAL, o cumprimento das recomendações expedidas pela
Controladoria Geral da União/CGU-AL e as determinações/recomendações exaradas pelo Tribunal
de Contas da União.
I – ADEQUAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DO IFAL PARA
IDENTIFICAR, EVITAR E CORRIGIR FALHAS E IRREGULARIDADES
OBJETIVANDO MINIMIZAR OS RISCOS.

Em análise dos controles internos administrativos exercidos pela administração para o
desempenho eficaz dos atos da Gestão, se faz necessária adoção de medidas mais efetivas no
sentido de corrigir as falhas levantadas através das constatações verificadas pela auditoria interna e
com foco nos objetivos traçados pela Instituição, que deve ter como objetivo a responsabilidade
principal a de estabelecer a governança plena entre os setores do órgão e minimizar os riscos da
gestão. Em que pese TER HAVIDO melhorias significativas a partir dos exercícios 2014/2015,
demonstrando o esforço da Gestão do IFAL em normatizar suas principais ações de controle, bem
como, descentralizá-las, delegando competência aos detentores de cargos de função de confiança,
normatizadas através de portarias, manifesta esta Auditoria Interna/IFAL pela necessidade de
implementação de ações por parte do gestor no sentido de:
a)melhorar os controles internos do IFAL na área de transportes nos diversos Campi, em especial
atenção quanto ao monitoramento e acompanhamento mais efetivo dos gastos de combustíveis e
manutenção da frota;
b)proceder a uma análise criteriosa das constas de restos a pagar não processados,
inscritos/reinscritos com o objetivo de reduzir o considerável volume de recursos financeiros, bem
assim, a grande quantidade de empenhos pendentes de liquidação existente de outros exercícios;
c)promover melhorias quanto a sustentabilidade ambiental no órgão com a criação e
desenvolvimento de grandes projetos que promovam impactos significativos e relevantes para a
sociedade, evitando o incentivo a ações isoladas que pouco contribuem para a melhoria do meio
ambiente;
d)envidar esforços para melhorar todo o processo de comunicação interna e externa do órgão, tendo
em vista que já avançamos muito em TI nos últimos anos, porém todo o processo necessita de uma
consolidação mais efetiva e;
c)atentar para a melhoria dos controles internos administrativos no sentido de se evitar o gasto
desnecessário com o pagamento de multas e juros geradas por falhas do próprio órgão.
II -

REGULARIDADE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

Em geral o acompanhamento dos processos licitatórios através das modalidades: Dispensa
de Licitação, Inexigibilidade, Pregão Eletrônico, Tomada de Preço e Concorrência apresentaram-se
quanto a instrução processual e sua/formalização legal de forma satisfatória, em que pese, ter sido
encontradas fragilidades, necessitando de maior acompanhamento principalmente quanto aos
processos de dispensas e inexigibilidades.

III - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES.
Durante o exercício 2015, foi constatada a existência de um(01) convênio termo nº
6000.0081865.13.4 com a Petrobras no valor total de $ 7.077.000,00. Foi recebido o montante de
recursos financeiros que totalizam: R$ 2.657.244,18 durante os exercícios 2014/2015. Ainda
encontra-se em fase de vigência/execução.
IV – CUMPRIMENTO DAS
AUDITORIA INTERNA DO IFAL

AÇÕES/RECOMENDAÇÕES

EXPEDIDAS

PELA

Houve melhora, ainda que pouco expressiva quanto ao cumprimento e aceitação às
recomendações expedidas pela AUDINT em relação ao exercício 2014, em que pese ainda persistir
a ausência de tempestividade no atendimento às demandas desta Auditoria Interna. Notadamente,
alguns segmentos do órgão já apresentam melhora no nível de comunicação com este setor e

emitem justificativas quando da não possibilidade de atendimento tempestivo das informações
e/ou correções solicitadas.
V - RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NO
ESTADO DE ALAGOAS/CGU-AL
As recomendações expedidas advêm do Plano de Providências/CGU-AL, as quais tratam
dos
itens
contidos
nos
Relatórios
201216984
e
201411652/CGUAL(Acompanhamento/Monitoramento de exercícios anteriores) e Relatório 201500013/CGU-AL
em todos os casos, houve apresentação de justificativas e informações pelo IFAL, na forma
escrita, para aquele órgão de controle interno.

VI – DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO –
SECEX-AL.
As determinações expedidas advêm dos Acórdãos 1505/2015 – TCU – 2ª ,Acórdão
7915/2015 – TCU 2ª Câmara ambos os casos, da área de pessoal(RH) e Acórdão 2643 -15/15 – 2ª
Câmara(contratos administrativos), sendo que em todos os casos, houve a devida prestação de
informações e esclarecimentos aquela corte de contas através de ofícios expedidos.

VII – CUMPRIMENTO DAS DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO
SUPERIOR E DE OUTROS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, QUANDO FOR O CASO.
O Gestor mantém plena sintonia e harmonia para com as decisões e recomendações do
Conselho Superior do Instituto Federal de Alagoas, procurando respeitar as decisões pela maioria
dos votos do colegiado.

VIII – DEMANDAS APRESENTADAS À AUDINT PELO CONSELHO SUPERIOR DO
IFAL (NE Nº 03, de 27/12/2010):
a) das atividades consignadas no PAINT – Não Houve;
b) solicitações de trabalhos especiais efetuados pela AUDINT – Não Houve;
c) acompanhamento do cumprimento das recomendações/determinações dos órgãos de
controle, inclusive da própria Auditoria Interna – Todas as demandas advindas dos órgãos de
controle (TCU e CGU), principalmente as que estão pendentes de cumprimento, bem como, as
demandas desta AUDINT foram apresentadas para apreciação do Conselho Superior quando da
apresentação do RAINT e Relatório de Gestão/Prestação de Contas.

IX - CONCLUSÃO
Concluímos que, diante das evidências elencadas nos itens do presente parecer, em
observância aos princípios da transparência pública, da legalidade, da eficiência e moralidade

administrativa, e considerando, que as contas apresentadas refletem a realidade do órgão, a exceção
daquelas registradas e declaradas com inconsistências por seu contador no Siafi, é de opinião
desta Audint, que a gestão procurou melhorar a execução das ações planejadas, bem assim, mitigar
os riscos através da normatização dos procedimentos e ações mais efetivas em observância aos
princípios e normas constitucionais.
O processo deve ser encaminhado para ser submetido à apreciação dos Órgãos/Unidades de
Controle Interno/Externo para parecer e julgamento.

Maceió, 16 de março de 2015.
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17. RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO
A situação dos PADs e Sindicâncias ocorridos no ano de 2015 consta no quadro abaixo, bem como a dos processos anteriores da mesma
natureza, que continuam em andamento, ou tenham encerrado em 2015, conforme publicado em Boletins de Serviços Extraordinários IFAL/2014 e
IFAL/2015:

Nº DO
PROCESSO

23041.1037
13/2012-95

Nº DA
PORTARIA

839/GR.
de
11/04/2014.

DATA DA
PORTAR
IA
11/04/
2014.

SINDICÂNCIA /
PAD

LOCALIZAÇÃO

PAD

Assessoria
executiva

23041.0014
69/2014-99

835/GR,
de
11/04/2014

11/04/
2014

PAD

Assessoria
executiva

23041.0124
07/2013-21

2.994/GR, de

04/12/
2014.

PAD

Assessoria
executiva

PAD

Assessoria
executiva

PAD

Assessoria
executiva

OBSERVAÇÕES
(FATO OCORRIDO)

Acumulação indevida de
docente.

CONCLUSÃO

Em andamento
(Sobrestado)
Arquivamento

Acumulação indevida de
docente.
Em andamento
Acumulação indevida de
nove docentes.

04/12/2014.
23041.009252/2
014-27
1.888/GR, de
25/08/2014.

25/08/
2014.

23041.009178/2
014-49
1.622/GR, de
30/07/2014.

30/07/
2014.

1.907/GR, de
16/07/2015.

16/07/
2015.

Conduta de docente no
Campus Piranhas.

Punição de
Advertência
Em andamento

Conduta
de
cinco
servidores: 4 docentes e
1
técnicoadministrativos.
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23041.007149/2
014-42
1.549/GB, de
18/08/2014.
2697/GR, de
18/11/2014
23041.017601/2
013-01
840/GR,
de
11/04/2014.
23041.011499/2
015-94
2.099/GR, de
10/09/2015.

18/08/
2014.
18/11/
2014
11/04/
2014.

10/09/
2015.

Sindicância

Assessoria
executiva

convertida em
PAD

PAD

Assessoria
executiva

PAD

Assessoria
executiva

23041.013832/2
015-08
2164/GR, de
23/09/2015.

23/09/
2015.

PAD

Assessoria
executiva

23041.017019/2
013-37
2376/GR
de
06/10/2015.

06/10/
2015.

Sindicância

Assessoria
executiva

23041.007917/2
015-49
2439/GR, de
09/10/2015.

09/10/
2015.

Sindicância

Assessoria
executiva

Abandono de cargo
público (servidor em
sessão para município).

Abandono de cargo
público por docente
(caso de doença).

Punição de devolução
de valores

Punição de devolução
de valores e
encaminhamento ao
SIAS
Em andamento

Conduta de servidor em
organização de viagem.
Em andamento
Denúncia de fraude
documental em concurso
público de servidor já
empossado.
Em andamento
Furto de equipamento
fotográfico.
Em andamento
Denúncia de supostas
irregularidades
no
Campus Piranhas.
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18. RELATÓRIO RESUMIDO DO COMITÊ DE AUDITORIA
20.1 INTEGRIDADE E COMPLETUDE DAS INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS NOS SISTEMAS ESTRUTURANTES
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
20.2 INTEGRIDADE E COMPLETUDE DOS REGISTROS DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE APRECIAÇÃO E REGISTRO DOS
ATOS DE ADMISSÃO E CONCESSÕES
20.3 INTEGRIDADE E COMPLETUDE DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.730/1993 QUANDO À ENTREGA DAS
DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS
Quadro 23: Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR
Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR
Detentores de Cargos e Funções Obrigados a
Entregar a DBR

Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)

Situação em Relação às Exigências da Lei
nº 8.730/93

Posse ou Início do
Exercício de Cargo,
Emprego ou Função

Final do Exercício de
Cargo, Emprego ou
Função

Final do
Exercício
Financeiro

Obrigados a entregar a DBR

404

-

-

Entregaram a DBR

378

-

-

Não cumpriram a obrigação

26

-

-

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar a DBR

Cargos Eletivos

Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em
comissão)

Fonte:
OBSERVAÇÃO: Como os servidores assinam Autorização de Acesso à Declaração de Imposto d Renda, não fazemos o levantamento do final do exercício do cargo
ou função, uma vez que essa serve para ambos os casos, podendo ser acessada a qualquer tempo.
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20.4 INTEGRIDADE DOS REGISTROS DAS INFORMAÇÕES
INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

NO

SISTEMA

20.5 DECLARAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
20.6 DECLARAÇÃO DO CONTADOR SOBRE A FIDEDIGNIDADE DOS REGISTROS
CONTÁBEIS NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO
GOVERNO FEDERAL – SIAFI.

