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SUMÁRIO

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) apresenta o Relatório de
Gestão 2018, em atendimento às determinações expressas na IN TCU nº
63/2010, nas DN TCU nºs 170/2018 e 172/2018 e na Portaria TCU nº
369/2018, bem como nas orientações do órgão de controle interno.
Cabe registrar que os Institutos Federais, órgãos da
administração pública indireta, possuem natureza jurídica de autarquia e
autonomia administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial,
disciplinar e didático-pedagógica.
O marco referencial do Ifal está no conjunto dos direcionadores
estratégicos que definem a missão como sendo a de “Promover
educação de qualidade social, pública e gratuita, fundamentada 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”, e a visão, ou seja, o que desejamos ser
ser no futuro, como sendo a de “Consolidar-se como uma instituição de
referência nacional em educação profissional, científica e tecnológica,
pautada na cultura e na inovação, em consonância com a sociedade”.
O Ifal é uma instituição de educação básica e profissional,
superior, pluricurricular e multicampi, formada pela Reitoria, 15 Campi e 1
Campus Avançado, quais sejam: Maceió, Satuba, Marechal Deodoro,
Palmeira dos Índios, Rio Largo, Murici, Maragogi, Coruripe, Penedo, São
Miguel dos Campos, Arapiraca, Santana do Ipanema, Piranhas, Viçosa,
Batalha e Benedito Bentes; e por 11 polos de Educação a Distância em:
Maceió, Maragogi, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema,
Cajueiro, Paripueira, São José da Lage, Mata de São João-BA, Ilhéus-BA
e Vitória da Conquista-BA.
Mesmo diante dos desafios para a administração de uma
instituição educacional pública, outros mais oriundos da situação
econômica do país, o Ifal, aliado à busca de práticas de gestão
comprometidas com a qualidade, vem avançando na concretização dos
objetivos estratégicos definidos no Plano de Desenvolvimento
Institucional 2014-2018, demonstrando o quanto é possível fazer quando
se possui profissionais determinados a fazer a diferença!

Dentre as realizações conquistadas pelo Ifal em 2018, podemos citar: o conceito 5
do curso de Engenharia Civil do Campus Palmeira dos Índios no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade); o Campus Batalha recebeu mais de R$ 200 mil em
projeto aprovado pelo Banco do Nordeste; alunos e servidores participaram de diversos
eventos, dentre eles o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (Cbeu), o Congresso
Acadêmico do Ifal, a SBPC 2018 em Maceió e a Febrace; nomeação de dezenas de
servidores; ingresso de mais alunos portadores de necessidades especiais; aula inaugural
do curso técnico em Enfermagem no Campus Benedito Bentes; migração do e-mail
institucional do Zimbra para o Gmail; oferta de intercâmbio estudantil com universidade de
Portugal; Campus Maceió levou à Portugal pesquisa de informática aplicada à saúde;
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Convido-o/a para leitura!
Sérgio Teixeira Costa
Reitor do Ifal
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jornalista do Campus Arapiraca foi premiada por divulgação de sistemas
inteligentes criados no Ifal; realização de pesquisa com estudantes e
egressos dos cursos técnicos; posse do reitor do Ifal no Conif;
participação de diversos alunos nas olimpíadas de Matemática, História,
do Conhecimento etc.; certificação e formatura de centenas de alunos
nos diversos Campi; oferta de bolsas de ensino, pesquisa, extensão e
produtividade para alunos e servidores; fortalecimento das ações de
internacionalização; criação do Comitê de Ética em Pesquisa; Manual de
Linguagem Inclusiva produzido pelo Comitê Pró-Equidade do Ifal,
disponível online; oferta de dezenas de cursos de qualificação para os
servidores; avaliação dos indicadores dos projetos estratégicos do PDI
2014-2018; implantação de processo eletrônico com foco na
sustentabilidade e na transparência; início da releitura e atualização do
PDI para 2019-2023; habilitação do Ifal para oferta do Mestrado
Profissional em Educação Profissional (Profept); dentre outras ações que
fortaleceram nossos objetivos estratégicos.
Logo, o Relatório de Gestão do Exercício de 2018 do Ifal
expressa um conjunto de ações indissociáveis entre Ensino-PesquisaExtensão-Gestão, fruto do esforço coletivo de servidores e estudantes,
que buscam pela excelência no cumprimento da função social da
Instituição, articulando ações com base na diretriz de integração das
atividades de cada área, visando a formação de cidadãos críticos para o
mundo do trabalho. Dessa forma, cada evento, independentemente de
ser centrado em uma das áreas, teve a participação dos outros, porque o
Ifal entende que a integração dessas áreas é um ato pedagógico.

2

1.1. IDENTIFICAÇÃO E
DECLARAÇÃO DA MISSÃO E
VISÃO
O Instituto Federal de Alagoas - Ifal é uma
autarquia criada em 29/12/2008 pela Lei n°
11.892/2008, vinculada à Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
(Setec/MEC). É resultado da junção do Centro Federal
de Educação Tecnológica de Alagoas (Cefet/AL) com
a Escola Agrotécnica Federal de Satuba.
Além da Reitoria, possui 16 campi distribuídos
pelo estado de Alagoas: Arapiraca, Batalha, Benedito
Bentes, Coruripe, Maceió, Maragogi, Marechal
Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo,
Piranhas, Rio Largo, Santana do Ipanema, São Miguel
dos Campos, Satuba e Viçosa.
O Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), documento que norteia as ações do Ifal pelo
período de 05 anos, estabelece a missão, a visão e os
valores institucionais. Nosso PDI vigente é referente
ao período de 2014 a 2018, o qual foi prorrogado até
28/06/2019, através da Portaria n° 3.251/2018-GR.
Vejamos, a seguir, os direcionadores estratégicos do
Ifal:
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1. VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL E
AMBIENTE EXTERNO
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Fonte: PDI Ifal 2014-2018.
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Fonte: Assessoria Executiva/Regimento Geral do Ifal.
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1.2. ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
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Reitor e presidente do Conselho Superior:
Sérgio Teixeira Costa
Currículo lattes:

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação: Eunice Palmeira da Silva
Currículo Lattes:

http://lattes.cnpq.br/9296725364622702

http://lattes.cnpq.br/4679066494213977

Pró-Reitor de Ensino: Luiz Henrique de
Gouvêa Lemos
Currículo Lattes:

Pró-Reitor de Administração: Wellington
Spencer Peixoto
Currículo Lattes:

http://lattes.cnpq.br/6953827312707442

http://lattes.cnpq.br/4203928865610956

Pró-Reitor de Extensão: Altemir João Secco
Currículo Lattes:
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http://lattes.cnpq.br/4167458847908379
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1.3. AMBIENTE EXTERNO

ALAGOAS

PIB (2016): R$ 49.596 bilhões

0,8% do PIB brasileiro

IDH (2015): 0,633

Pior dentre das UF

Rendimento domiciliar per capita (2017): R$ 658

2° pior dentre as UF

Taxa de desemprego (2018): 17%

2ª pior dentre as UF

% da população abaixo da linha da pobreza (2017): 49,8%

2° pior dentre as UF

Taxa de analfabetismo (2017): 18,2%

Maior dentre as UF

Ademais, considerando que a maior parte das matrículas do Ifal são
realizadas nos cursos técnicos de nível médio, também é interessante analisar
os seguintes indicadores do Ensino Médio em Alagoas, divulgados pelo Inep
para a rede pública (municipal, estadual e federal): a Taxa de Aprovação
apresenta constante crescimento a partir de 2014, passando de 70,9% para
81,6% em 2017, igualando o Nordeste e ultrapassando a nacional (81,4%); a
Taxa de Reprovação, por sua vez, apresenta desempenho um pouco irregular na
série histórica, mas desde 2015 está reduzindo, fechando 2017 em 8,4%,
enquanto no Nordeste ficou em 10,7% e no Brasil em 11,8%; a Taxa de
Abandono, apesar de apresentar pior resultado quando comparada ao
desempenho nacional e da região, vem em trajetória decrescente, passando de
21,6% em 2011 para 10% em 2017.
Taxas de Aprovação, Reprovação e Abandono no Ensino
Médio Público em Alagoas
Taxa de Aprovação

Taxa de Reprovação
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Fonte: Inep.

Para contextualizar os desafios enfrentados pelo Ifal, cabe uma breve
análise de indicadores da conjuntura do nosso estado, incluindo da educação,
nossa área de atuação.
Alagoas possui uma estimativa populacional de 3.375.823 habitantes (IBGE
2017), correspondendo a 6,4% da região Nordeste e a 1,6% da população nacional.
Segundo o Sistema de Contas Regionais/IBGE, o PIB do estado em 2016
correspondeu a 5,5% do PIB nordestino e a 0,8% do PIB brasileiro. Para o mesmo
ano, os municípios com maior participação no PIB estadual foram: Maceió
(43,08%), Arapiraca (8,11%), Marechal Deodoro (3,31%), Coruripe (3,14%) e Rio
Largo (1,98%). Os com menor participação foram: Belém (0,07%), Palestina
(0,07%), Mar Vermelho (0,06%) e Pindoba (0,06%). Nossa capital foi o único
município alagoano a entrar na lista dos 100 com maior participação nacional (38ª
colocação).
De acordo com dados divulgados em 2018 pelo PNUD, o Brasil apresenta
um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,759, considerado de
desenvolvimento alto, ocupando o 79° lugar no ranking global com 189 países
analisados. O IDH de Alagoas, publicado pela última vez em 2015 pelo Radar IDHM,
apresenta o pior resultado de todas as Unidades da Federação: 0,6332.
O rendimento domiciliar per capita mensal do trabalhador alagoano em
2017 foi de R$ 658 (IBGE/PNAD), abaixo do salário mínimo vigente naquele ano (R$
937) e o segundo pior resultado do país, à frente apenas do Maranhão.
A taxa média anual de desemprego alagoana em 2018 foi 17% (IBGE/
PNAD), atrás apenas do Amapá (20,2%).
As deficiências de Alagoas não param por aí: em 2017, 49,8% da
população encontrava-se abaixo da linha de pobreza, ou seja, com rendimento de
até R$ 406 por mês, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais/IBGE. Este
resultado só não foi pior que o do Maranhão (54,1%).
Como a área de atuação do Ifal é a educação, cabe registrar que a taxa de
analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais em nosso estado foi de 18,2%
em 2017 (IBGE/PNAD). Embora tenha caído 1,2% quando comparada ao ano de
2016, é a maior taxa de analfabetismo do país.

1,6% da população nacional
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População estimada (2017): 3.375.823 habitantes
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Além disso, a redução do orçamento de investimento destinado ao Ifal
em 2018, interferiu na realização das seguintes obras de infraestrutura: reforma
do prédio da Reitoria, incluindo adequação do sistema de incêndio e pânico;
adequação das calçadas e reforma das guaritas do Campus Maceió;
adequação da acessibilidade do Campus Marechal Deodoro; construção do
bloco de salas de aula e laboratórios do Campus Penedo; construção do bloco
administrativo/pedagógico e cantina, além da adequação das instalações de
combate a incêndio e pânico e SPDA do Campus Piranhas. O orçamento
destinado à Assistência Estudantil foi reduzido, mas o Ifal realizou uma
complementação, permitindo que o valor final permanecesse o mesmo de
2017. Porém, o quantitativo de alunos cresceu, de forma que isso interferiu no
atendimento dos estudantes no que concerne aos programas de cunho
financeiro, como auxílio permanência, o qual tem papel fundamental na
permanência e êxito dos estudantes.
Por fim, a Reforma do Ensino Médio, a nova metodologia de cálculo da
Matriz Conif e a determinação de uma Base Nacional Comum Curricular –
BNCC exigiram que a energia institucional fosse redirecionada para ações com
vistas às discussões e encaminhamentos necessários.

Capítulo 1 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Além deste contexto de necessidades socioeconômicas no qual o Ifal atua,
outras ameaças podem impedir o alcance dos objetivos e, portanto, não devem ser
negligenciadas quando da elaboração do Planejamento Institucional. Dentre estas
ameaças podemos citar a ineficiência do ensino público municipal e estadual,
identificada nos alunos ingressantes; a ausência das famílias no processo escolar,
que contribui para a evasão; a dificuldade de mobilidade dos estudantes com o
transporte público; insegurança pública, que também atinge os campi; o contexto
de reformas e instabilidade nas políticas estudantis; a precarização do serviço
público; as retrações do orçamento e a concorrência com outras instituições.
No entanto, também é possível identificar pontos positivos futuros em
nosso ambiente (oportunidades), tais como: o surgimento de pequenas e médias
empresas que demandam profissionais qualificados; público alvo potencial para a
oferta dos cursos; a expectativa de melhoria do cenário econômico; o
reconhecimento social da responsabilidade de nossa Instituição como centro
formativo, inclusive pela maior participação em eventos nacionais e internacionais;
novas tecnologias de informação e comunicação, dentre outras.
Especificamente em relação à 2018, a gestão do Ifal se deparou com
alguns acontecimentos externos que impactaram a geração de valor e o alcance
dos objetivos. Podemos citar as restrições constantes no Decreto n° 9.262/2018,
que impediram a nomeação de novos Técnicos-Administrativos em Educação para
esse exercício. Em seu anexo IV, o Decreto elencou alguns cargos para os quais foi
vedada a abertura de concurso público e o provimento de vagas adicionais em
relação ao previsto nos editais atuais. Em um segundo momento, a CoordenaçãoGeral de Desenvolvimento de Pessoas da Rede - Setec/MEC divulgou que os
cargos efetivos vagos oriundos de vacâncias de cargos ocupados em março/2017
poderiam ser providos em 2018, no entanto, foram excluídos os cargos vagos
oriundos de aposentadorias e falecimentos que acarretaram pagamento de
pensões. Isso impactou de maneira direta no desenvolvimento das ações
institucionais, visto que o quantitativo de servidores não é suficiente para o
atendimento da demanda presente.
Outros impactos sofridos foram advindos das Instruções Normativas SG/
MPDG nº 05/2017, n° 01/2018 e n° 03/2018, bem como do Decreto nº 9.507/2018,
que trata da execução indireta de serviços mediante contratação. Esses normativos
alteraram substancialmente a rotina administrativa das áreas do Planejamento de
Contratações e Execução Financeira.
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O modelo de negócios identifica como as atividades da instituição transformam insumos em produtos que impactam na sociedade, possibilitando o alcance dos
objetivos estratégicos e da visão institucional:

Fonte: PRDI.
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1.4. MODELO DE NEGÓCIOS
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2.1. PRINCIPAIS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
O planejamento estratégico
do Ifal está no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI)
que, como informado no Capítulo
1, possui vigência de 5 anos, sendo
o atual para o período de 2014 a
2018 (acesse aqui), atualizado pela
Portaria n° 2.386/2017-GR (acesse
aqui) e prorrogado até 28/06/2019
através da Portaria n° 3.251/2018GR. Nele constam os 17 objetivos
estratégicos perseguidos para
cumprir a missão e alcançar a
visão, além dos indicadores.

Fonte: PDI Ifal 2014-2018.
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2. PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E
GOVERNANÇA
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A seguir, destacamos quais foram as principais iniciativas trabalhadas em
2018 para que os objetivos do mapa estratégico fossem alcançados, de acordo
com a área de atuação. Todas as iniciativas do Ifal são dispostas anualmente no
Geplanes (http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes), ferramenta utilizada
para acompanhar o planejamento, e serão detalhadas no Capítulo 4.

Principais iniciativas do Ifal em 2018

EXTENSÃO
- Constante interlocução com os campi, no acompanhamento e avaliação das
atividades planejadas, com vistas a monitorar o alcance das metas de cada
indicador que compõe os objetivos estratégicos de interesse extensionista,
consubstanciados no registro realizado na ferramenta Geplanes.

ENSINO
- Monitoramento do Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito/PEIPE,
que foi de primordial importância no contexto do ensino, pois tem como objetivo a
permanência e a conclusão com sucesso do itinerário formativo dos estudantes,
por meio de políticas e ações administrativas e pedagógicas;
- Projetos de ensino;
- Reestruturação dos cursos;
- Formação de servidores do ensino.

PESQUISA
- Ampliação do diálogo com a comunidade por meio de consultas públicas,
reuniões com coordenadores de pesquisa, formação de comissões e grupos de
trabalho. A ampliação desse diálogo promoveu alterações em editais importantes,
como o Edital de Produtividade e Edital PIBITI/PIBIC, os quais foram adequados
para refletir as atuais perspectivas do Ifal;
- Construção do regimento e edital que institui o Comitê de Ética em Pesquisa
envolvendo Seres Humanos;
- Criação de uma minuta de resolução que propõe alterar a Resolução nº 39/CS,
de 04 de outubro de 2013 (que regulamenta a Política Editorial do Ifal);
- Atualização da ferramenta digital que deverá ser utilizada pelo novo conselho
editorial.

GESTÃO
- Apresentação de Relatório Consolidado do Inventário Patrimonial do Ifal em
2018;
- Adoção de nova metodologia de trabalho na gestão patrimonial;
- Início do cadastro de bens imóveis do SPIUnet;
- Oferta de cursos para a área administrativa do Ifal, voltados às rotinas da
gestão e fiscalização de contratos, de licitações, de contabilidades, finanças e
orçamento, de arquivo e protocolo e gestão patrimonial;
- Contratação de Tradutores e Intérpretes de Libras, com o propósito de
alcançar o objetivo estratégico de criar condições para atender as demandas
dos alunos com necessidades específicas;
- Entrega dos Campi Coruripe e Arapiraca, reforma e ampliação do Auditório do
Campus Maceió e finalização do projeto executivo da obra de complementação
do Campus São Miguel dos Campos;
- Definição da missão, visão, valores e objetivos estratégicos para o próximo
PDI do Ifal 2019-2023.
Fonte: PROEN, PROEX, PRPPI, PROAD, PRDI, DGP.
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Conforme o Referencial Básico de
Governança do TCU (2014), a governança de uma
instituição envolve as funções básicas de avaliar,
direcionar e monitorar, com vistas ao atendimento
das necessidades e expectativas da sociedade. Por
sua vez, a gestão parte da premissa de que já existe
um direcionamento superior, sendo responsável pelas
funções de planejamento, execução, controle e ação,
ou seja, pelo manejo dos recursos e consecução dos
seus objetivos.
A figura ao lado apresenta, de modo
esquemático, o modelo de governança do Ifal, com a
representação das principais instâncias internas e
externas, que estão descritas adiante.

Fonte: PRDI, com base no Referencial Básico de Governança aplicável a órgãos e entidades da
administração, versão 2, TCU, pág. 28.
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I - Instâncias internas de governança:

b) Conselho Superior (Consup): possui caráter
consultivo e deliberativo, sendo o órgão máximo do
Ifal. É composto pelo Reitor (presidente) e por
representantes dos docentes, dos discentes, dos
técnicos-administrativos, dos egressos, da sociedade
civil, do Ministério da Educação e dos DiretoresGerais de campi. Para maiores detalhes a respeito do
quantitativo de cada representação, bem como das
competências institucionais do Consup, consultar os
artigos 20 e 21 do Regimento Geral do Ifal,
respectivamente. https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/
conselho-superior
c) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe): é
um órgão normativo, propositivo, consultivo e
deliberativo sobre matérias de ensino, pesquisa e
extensão, sobretudo de ordem acadêmica, didático-

d) Colégio de Dirigentes: possui caráter consultivo,
sendo órgão de apoio ao processo decisório. É
composto pelo Reitor (presidente) e por todos os PróR e i t o re s e D i re t o re s - G e r a i s d e c a m p i . A s
competências estão listadas no art. 24 do Regimento
Geral do Ifal. https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/
colegio-de-dirigentes
II - Instâncias internas de apoio à governança:
a) Auditoria Interna: é órgão técnico de controle
responsável por assessorar e otimizar a gestão, bem
como racionalizar as ações do Ifal e prestar apoio e
informação aos Órgãos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de
Contas da União, com a finalidade de avaliar a
conformidade dos atos administrativos com a
legislação e as normas internas pertinentes. Todas as
competências estão dispostas no
art. 173 do
Regimento Geral do Ifal. https://www2.ifal.edu.br/
transparencia/auditoria-interna

b) Comissões, tais como:
• Comissão de Ética (CE): promove atividades sobre
a conduta ética, orienta e aconselha dirigentes e
servidores da Instituição nos assuntos relacionados
à ética profissional do servidor público e apura
responsabilidades ou procedimentos contrários à
ética. Suas competências estão no Decreto n°
1.171/94. https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/
comissao-de-etica
• Comissão Própria de Avaliação (CPA): elabora e
desenvolve, junto à comunidade acadêmica, à
administração e aos conselhos superiores a ela
(Cepe e Consup), uma proposta de autoavaliação
institucional, além de coordenar e articular os
processos internos da avaliação do Ifal. As
competências estão listadas no art. 147 do
Regimento Geral do Ifal. https://www2.ifal.edu.br/
ifal/reitoria/comissao-propria-de-avaliacao-cpa
• Comitê de Governança, Riscos e Controles:
designado pela Portaria n° 2.535/GR, de
16/10/2018, sendo composto pelo Reitor
(presidente), os 5 Pró-Reitores, os 16 Diretores
Gerais de campi e 1 Assessor Especial de Controle
Interno. Suas competências são dadas pelo art. 23,
§ 2°, da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP n°
1/2016, que, dentre elas, incluem-se:
institucionalizar estruturas adequadas de
governança, gestão de riscos e controles internos;
estabelecer limites de exposição a riscos globais
do órgão; aprovar e supervisionar método de
priorização de temas e macroprocessos para
gerenciamento de riscos e implementação dos
controles internos da gestão, dentre outras.
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a) Alta administração: composta pelo Reitor,
nomeado pelo Presidente da República para mandato
de 4 anos, após consulta à comunidade acadêmica, e
por 5 Pró-Reitores, nomeados pelo Reitor. Suas
competências encontram-se no Regimento Geral do
Ifal (Resolução n° 15/2018-Consup).
• Reitor: Sérgio Teixeira Costa;
• Pró-Reitor de Ensino: Luiz Henrique de Gouvêa
Lemos;
• Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação: Eunice Palmeira da Silva;
• Pró-Reitor de Extensão: Altemir João Secco;
• Pró-Reitor de Administração: Wellington Spencer
Peixoto;
• Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: Carlos
Guedes de Lacerda.

pedagógica, artístico-cultural e desportiva, sendo
subordinado ao Consup. É composto pelo Reitor
(presidente); Pró-Reitores de Ensino, de Pesquisa e
de Extensão; pedagogo; técnico-administrativo; dois
d o c e n t e s ; u m re p re s e n t a n t e d o c o r p o d e
coordenadores de projetos de pesquisa; um
representante do corpo de coordenadores dos
projetos de extensão; um representante do corpo de
coordenadores dos projetos de ensino e um membro
da representação estudantil de cada nível de ensino.
As competências estão listadas no art. 27 do
Regimento Geral do Ifal. https://www2.ifal.edu.br/ifal/
reitoria/conselho-de-ensino-pesquisa-e-extensao
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d) Corregedoria: é órgão encarregado das atividades
relacionadas à prevenção, detecção e apuração de
possíveis irregularidades disciplinares e
administrativas de servidores públicos e pessoas
jurídicas no âmbito do Ifal, exercendo suas atividades
com autonomia e independência. Todas as
competências estão dispostas no art. 184 do
Regimento Geral do Ifal.
As medidas de responsabilização da
Instituição são de competência tanto da
Corregedoria, quanto da Gestão de Pessoas. Nos
casos em que envolve o direito ao contraditório, em
processos disciplinares ou de sindicância, a
Corregedoria é responsável pelo acompanhamento e
conclusão dos casos, enquanto que nos casos de
processos administrativos simples ou de devolução
de boa fé, a Diretoria de Gestão de Pessoas é
responsável pelo acompanhamento.

III - Instâncias externas de governança:
a) Controladoria-Geral da União (CGU): é o órgão de
controle interno do Governo Federal responsável por
realizar atividades relacionadas à defesa do
patrimônio público e ao incremento da transparência
da gestão, por meio de ações de auditoria pública,
correição, prevenção e combate à corrupção e
ouvidoria. http://www.cgu.gov.br/
b) Tribunal de Contas da União (TCU): instituição
prevista na Constituição Federal para auxiliar o
Congresso Nacional no controle externo, o qual
realiza fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União. https://
portal.tcu.gov.br
c) Ministério Público Federal (MPF): faz parte do
Ministério Público da União (MPU) e atua como fiscal
da lei, na Justiça Federal, em causas nas quais a
Constituição considera haver interesse federal.
Também age preventivamente, extrajudicialmente,
quando atua por meio de recomendações, audiências
públicas e promove acordos por meio dos Termos de
Ajuste de Conduta (TAC). http://www.mpf.mp.br/
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c) Ouvidoria: é órgão de controle responsável por
empreender ações na defesa dos direitos individuais
e coletivos da comunidade do Ifal, e aperfeiçoamento
das atividades institucionais destinadas a atender os
segmentos da sociedade civil e os diversos setores,
com jurisdição nas áreas acadêmica e administrativa
dos campi. Todas as competências estão dispostas
no art. 190 do Regimento Geral do Ifal. https://
www2.ifal.edu.br/transparencia/ouvidoria
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Resultados dos serviços de Ouvidoria
A Ouvidoria do Ifal é responsável por receber, examinar e encaminhar às unidades de apuração e aos
setores responsáveis todas as sugestões, elogios, reclamações e denúncias da comunidade interna e da
sociedade em geral, realizadas no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-OUV), além do correio
eletrônico.
e-OUV

Redes sociais
O Ifal se comunica diretamente com a
sociedade através do seu site, onde estão
disponibilizados os telefones e e-mails, e das redes
sociais, que são canais interativos que facilitam o
diálogo com a comunidade. Os campi possuem suas
próprias contas nas redes sociais, que podem ser
consultadas nas respectivas páginas na internet:
https://www2.ifal.edu.br/campi.

www.ifal.edu.br/

Ano

N° de solicitações

% solicitações respondidas

Tempo médio de resposta

96% *, das quais
79% dentro do prazo
25,73 dias
21% fora do prazo
100%
32
75% dentro do prazo
34,79 dias
2017
25% fora do prazo
100%
19
16% dentro do prazo
213,14 dias
2016
84% fora do prazo
Fonte: Painel Resolveu? (consulta em 20/02/2019).
* Em 20/02/2019, 3 solicitações (4%) encontravam-se em tratamento (no prazo).

2018

75

Tipos de Manifestações no e-OUV 2018

@ifalagoas
@reitoriaifal

Os 5 assuntos mais demandados no e-OUV
foram: cursos técnicos; transparência;
assédio moral; acumulação de cargos
públicos e frequência de servidores.

Canal: Instituto Federal de Alagoas

Fonte: Painel Resolveu? (consulta em 20/02/2019).
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A Ouvidoria do Ifal também atua
respondendo às solicitações de
informações em geral, registradas no
Sistema Eletrônico do Serviço de
Informação ao Cidadão (e-SIC), em cumprimento à
Lei de Acesso à Informação (LAI).

e-SIC

Ano
2018
2017
2016

N° de
% de
Média
pedidos de % de pedidos pedidos que
mensal de
acesso à
respondidos
foram
pedidos
informação
prorrogados

Média de
perguntas
por pedido

Tempo médio de
resposta

214

100,00%

10,28%

17,83

2,37

14,59 dias

306

100,00%

8,82

25,5

1,56

16,4 dias

172

100,00%

2,33%

14,33

2,15

34,63 dias

Fonte: Relatório de pedidos de acesso à informação e solicitantes, em esic.cgu.gov.br (consulta em
20/02/2019).

Acesso a dados e relatórios
Para promover a publicidade e a transparência das iniciativas da gestão e de dados de interesse público, são disponibilizados os seguintes meios:

O Portal de Dados Abertos do Ifal é uma ferramenta disponibilizada para que qualquer pessoa encontre os dados e informações públicas que estejam
catalogadas no Plano de Dados Abertos do Ifal (PDA 2017-2018), como, por exemplo, séries históricas de indicadores educacionais e dados relativos aos
exames de seleção. http://dadosabertos.ifal.edu.br/

O Geplanes é uma ferramenta utilizada pelo Ifal para permitir que todos acompanhem o planejamento anual e sua execução, ou seja, as
iniciativas adotadas e seu plano de ação, bem como os indicadores da instituição, todos vinculados aos objetivos estratégicos.
http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes

Divulgação dos Relatórios de Gestão (acesse aqui).
Divulgação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (acesse aqui).
Divulgação de Licitações (acesse aqui).
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Na Carta de Serviços ao Cidadão constam o
papel institucional do Ifal e a descrição dos serviços
básicos ofertados à comunidade. Está disponível no
endereço eletrônico da Instituição, no canal da
Tr a n s p a r ê n c i a : h t t p s : / / w w w 2 . i f a l . e d u . b r /
transparencia/informacoes/carta-de-servicos-aocidadao/ifal-carta-de-servicos-ao-cidadao.pdf/view

Participação cidadã
De maneira geral, a comunidade participa da
condução de determinadas iniciativas e ações por
meio de consulta pública no site ou por reuniões
promovidas geralmente nos campi. Além disso, há
representação de discentes, de egressos e da
sociedade civil no Conselho Superior.
Em 2019, por exemplo, está prevista uma
discussão com o Colégio de Dirigentes e o Conselho
Superior sobre a implementação do Orçamento
Participativo no Ifal, ou seja, o envolvimento da
comunidade acadêmica nas decisões sobre a
destinação de parte do orçamento.
Assim, é possível identificar que esforços
institucionais estão sendo realizados para promover
uma gestão participativa e a publicidade de dados e
ações, correlacionando-se com três dos nossos
valores, já retratados no primeiro Capítulo: a ética, a
gestão democrática e a transparência, as quais são
exigências recorrentes da sociedade.

Aferição do Grau de Satisfação
A aferição do grau de satisfação dos
usuários remete à atuação da Comissão Própria de
Avaliação/CPA, a qual utiliza instrumento de
pesquisa direcionada à comunidade do Ifal
(discentes, docentes e técnicos-administrativos),
envolvendo diversas dimensões de funcionamento.
O resultado é o Relatório de Autoavaliação
Institucional/RAI, publicado no endereço eletrônico
da Instituição: https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/
comissao-propria-de-avaliacao-cpa/relatorios-deautoavaliacao-institucional
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Com o intuito de implantar a Gestão de Riscos no Ifal, foi
instituído o Comitê de Governança, Riscos e Controles, cuja composição
atual foi designada através da Portaria n° 2.535/GR, de 16/10/2018. É
composto pelo Reitor, os 5 Pró-Reitores, os 16 Diretores-Gerais de campi
e um Assessor Especial de Controle Interno.
Também foi criada a Política de Gestão de Riscos e Controles
Internos por meio da Resolução n° 04/Consup, de 12/03/2018 (acesse
aqui). No momento, como providências para a sua operacionalização, foi
solicitada a indicação de servidores para comporem grupos de trabalho
para a atividade fim e para a atividade meio, além da solicitação de
capacitação para os mesmos. Assim, há a expectativa de que a
implementação da Gestão de Riscos no Ifal ocorra a partir de 2019, já
alinhada ao planejamento estratégico do novo Plano de Desenvolvimento
Institucional (2019-2023), previsto para ser concluído no primeiro
semestre de 2019.

Imagem: Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU (2018).
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4.1. 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.
Uma das características dos Institutos Federais é orientar sua oferta
formativa em benefício da consolidação e do fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural.
Para tanto, foram desenvolvidas atividades de pesquisa e 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, no desenvolvimento e na difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos. A aproximação do Ifal com a comunidade promove uma experiência
valiosa que enriquece a formação profissional dos estudantes e favorece a troca de
experiências.
As relações entre o Ifal e as organizações ocorreram de diferentes formas,
sendo as mais comuns: projetos de pesquisa, ações (projetos e cursos) de
extensão, estágios, intercâmbio acadêmico, fornecedores, dentre outras.
Prioritariamente foram realizados projetos de pesquisa e de extensão
selecionados conforme critérios estabelecidos pelas respectivas pró-reitorias.
Buscando atingir a maior parte dos municípios alagoanos, o Ifal selecionou
propostas de projetos dos seus 16 campi, visando aumentar sua capilaridade.
A distância entre os campi e algumas comunidades dificultou a realização
de determinadas ações, de forma que estas se concentraram nos municípios onde
há campi. Mesmo assim, houve interação com elevado número de organizações
parceiras, favorecendo a formação estudantil e representando impacto social,
conforme demonstram as metas atingidas.

Desafios e incertezas: otimizar o deslocamento dos extensionistas e dos
pesquisadores às comunidades do entorno dos campi e buscar aumentar a
relação entre a necessidade das comunidades e o potencial acadêmico que o Ifal
tem a oferecer.
Indicadores:
●
Nível de satisfação dos beneficiados em cada evento/projeto/ação. Meta
2018: 70%

Fonte: Relatórios finais de extensão enviados à PROEX e EITIC.
OBS: Os 43.576 beneficiários da extensão foram submetidos a um questionário de avaliação. No caso
da pesquisa, foram 8.115 beneficiários, mas só foram submetidos a um questionário os 388 docentes
e discentes no evento de avaliação dos projetos (EITIC).

●

Número de municípios atendidos nas ações de extensão. Meta 2018: 25

Fonte: Relatórios finais de extensão enviados à PROEX.
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Fonte: Relatórios finais de extensão enviados à PROEX.

●
Número de pessoas beneficiadas pelas ações (eventos e projetos) da
rede. Meta 2018: 27.000

4.2. Ampliar a rede de relacionamento com
organizações do setor produtivo, com vistas ao
intercâmbio de experiências e ao
estabelecimento de ações de colaboração.
O Ifal busca integrar-se ao mundo do trabalho nas diversas ações que
realiza, dentro e fora de seus espaços. É necessário um olhar diferenciado para o
potencial de interação com o setor produtivo, visando estabelecer parcerias de
interesse institucional.
As relações com o setor produtivo ocorreram, sobretudo, no
desenvolvimento das seguintes atividades: estágio supervisionado, projetos de
pesquisa, ações de extensão, intercâmbio acadêmico, fornecedores, entre outros.
No âmbito da extensão, foi possível estabelecer convênios com
organizações, notadamente para a oferta de estágio aos estudantes. No que
concerne à pesquisa, ainda há uma lacuna a ser preenchida para ocorrer essa
interação, uma vez que apenas 13 dos 280 projetos executados no último ano
mantiveram relacionamento direto com entidades do setor produtivo no estado.
As dificuldades encontradas foram: reduzido número de organizações em
determinadas áreas, tais como na área de agroecologia, e a necessidade dos
parceiros terem um profissional com formação superior para acompanhar os
estagiários e as atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas nesses
ambientes, conflito esse presente devido às características da agricultura familiar
brasileira.

Desafios e incertezas: compatibilizar a dinâmica própria do setor produtivo com
o rito administrativo das organizações publicas.

Fonte: Relatórios finais de extensão enviados à PROEX e PRPPI.
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●
Número de parcerias firmadas no desenvolvimento das ações de
extensão. Meta 2018: 150
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●
Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor produtivo.
Meta 2018: 22
Os instrumentos conveniais firmados devem manter foco na melhoria da
formação profissional dos alunos dos vários cursos ofertados pelo Ifal, evitando
que os estágios se transformem em mera mão de obra para os concedentes. No
período de janeiro a dezembro de 2018, 338 organizações mantiveram convênio
ativo para a oferta de estágio aos estudantes do Ifal. Dos 338 instrumentos
conveniais ativos, 50 representaram novas assinaturas no decorrer do ano de 2018,
sendo 30 convênios com o setor produtivo, superando a meta inicial planejada.
Com base nos registros obtidos dos campi, através do envio mensal da listagem
dos estagiários para a inclusão na apólice de seguro, 1.573 estudantes do Ifal
realizaram estágio no ano de 2018. Além dos convênios para a oferta de estágios,
durante a realização dos Programas, Projetos, Cursos e Eventos extensionistas,
ocorrem parcerias com diversas organizações externas.

4.3. Ampliar a rede de relacionamento com
organizações do setor público, com vistas ao
intercâmbio de experiências e o estabelecimento
de ações de colaboração.
Os Institutos Federais devem atuar em grau de colaboração com os
outros entes públicos, de modo a otimizar os resultados das políticas públicas,
trazendo benefícios à população. Nesse intuito, o Ifal realizou ações colaborativas
com organizações públicas, voltadas para o mundo do trabalho, dentro e fora de
seus espaços, inclusive no que tange às atividades de pesquisa e extensão.
As relações com o setor público ocorreram sobretudo no desenvolvimento
das seguintes atividades: estágio supervisionado, projetos de pesquisa, ações de
extensão, intercâmbio acadêmico, fornecedores, entre outros.

Desafios e incertezas: conciliar a crescente demanda institucional de estágios
supervisionados com o número finito de entes públicos no entorno dos campi.

Indicadores:
●
Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor público.
Meta 2018: 08
No período de janeiro a dezembro de 2018, 338 organizações
mantiveram convênio ativo para a oferta de estágio aos estudantes do Ifal. Dos
338 instrumentos conveniais ativos, 50 representaram novas assinaturas no
decorrer do ano de 2018, sendo, sendo 20 convênios com o setor público
superando a meta inicial planejada.
Fonte: PROEX.
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Indicadores:
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Fonte: PROEX.

4.4. Assegurar aos discentes condições de
permanência e conclusão com êxito.
Este objetivo estratégico está entre as prioridades, visto estar alinhado
ao propósito maior do Ifal, que é a geração de estratégias para a permanência e
conclusão com êxito das/os estudantes, melhorando os índices de evasão e
retenção. Dentre as iniciativas propostas para este fim, destacam-se algumas
delas, conforme infográfico a seguir:

A principal ação foi o Monitoramento do Plano Estratégico Institucional de
Permanência e Êxito dos Estudantes (PEIPEE), aprovado por meio da Deliberação
nº 55/2016-Cepe, o qual busca subsidiar a política de ensino da instituição com
uma proposta de referência para a sua ação educativa, aliando o trabalho
pedagógico aos princípios de uma educação pública de qualidade social. Foram
desenvolvidas ações sistêmica com o intuito de acompanhar, apoiar e orientar os
campi do Ifal em suas atividades relativas ao Plano. Dentre elas, destaca-se a
realização de Oficinas com as Comissões Locais dos campi, em que as equipes
apresentaram as ações desenvolvidas e os principais impactos na permanência e
êxito das/os estudantes. Durante o ano, foram planejadas pelos campi 237 ações,
nas mais diversas áreas do ensino, dentre as quais 200 foram concluídas. Este
resultado representa 84,39% de execução dos campi quanto às ações planejadas
no PEIPEE em 2018.

Capítulo 4 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Fonte: PROEN.
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ENNEABI (Encontro Nacional de Neabi), onde
apresentaram trabalhos de pesquisa e receberam
uma moção de apoio para a institucionalização do
Neabi Ifal.
A partir da necessidade de sistematizar
procedimentos operacionais para otimização do
fluxo curricular dos cursos de graduação do Ifal no
Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas – SIGAA e nos demais sistemas de
tramitação eletrônica dos processos de regulação
(Reconhecimento e Renovação de
Reconhecimento de Cursos), para regularização de
situações acadêmicas, foi elaborada e publicada a
Portaria nº 3.128/GR, de 04 de dezembro de 2018,
que estabelece procedimentos para análise de
solicitação de prorrogação de prazo máximo para
i n t e g r a l i z a ç ã o c u r r i c u l a r, e c o n s e q u e n t e
autorização de emissão de diploma em cursos
técnicos de nível médio, de graduação e de pósgraduação lato sensu e dá outras providências.
A adoção da Progressão Parcial para os
estudantes do Ensino Médio Integrado faz parte
das diversas ações empreendidas pela instituição
como forma de efetivar as propostas para
diminuição dos índices de evasão e retenção e
melhoria dos nossos índices de aprovação e
conclusão. Para melhor atender esses propósitos,
foi necessário realizar a atualização do normativo
que regulamenta a referida progressão, resultando
na publicação da Portaria nº 026/GR, de 04 de
janeiro de 2019, com vistas à ampliação e
otimização de sua aplicação para a consecução
das ações contidas em nosso PEIPEE,
consubstanciando a nossa política de ensino
inclusiva.

A iniciativa de Intervenções Integradas da
Assistência Estudantil objetivou fortalecer uma
atuação interdisciplinar desta equipe, com ações
educativas voltadas para as/os estudantes. No
ano de 2018, embora as equipes tenham
trabalhado diversos temas de forma integrada, foi
definido como pilar central de atuação da
Assistência dos campi a temática do
“Cyberbullying”. Essa ação foi realizada em
parceria com a ONG SaferNet Brasil, em que as/
os servidores foram formados para serem
multiplicadores desta temática em seus campi.
Vale ressaltar que o projeto do “Cyberbullying”
mobilizou toda a comunidade acadêmica e não
apenas a equipe da Assistência Estudantil. Como
resultado, pôde-se perceber, principalmente por
meio do relato das/os estudantes, que não
apenas elas/eles compreenderam o quanto é
nociva a prática do “Cyberbullying”, como
também trouxeram para o seu cotidiano o
aprendizado, por meio, por exemplo, da exclusão
ou denúncia de páginas, grupos e comentários na
web/whatsapp que haviam criado, participavam
ou tomaram conhecimento.
As atividades e projetos desenvolvidos
pelas equipes de Assistência Estudantil dos campi
são planejadas, acompanhadas e avaliadas por
meio do Fórum Permanente de Assistência
Estudantil (FORPAE), que ocorre bimestralmente,
bem como de Oficinas que a Diretoria de Políticas
Estudantis (DPE) realizadas duas vezes ao ano
com cada campus, alternando visitas locais e
encontros na Reitoria.
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A Elaboração e Atualização de Normativos do
Ensino foi uma das iniciativas de relevância em 2018.
A regulamentação dos processos de ensino se faz
necessária e precisa estar em consonância com o
contexto e com o público atendido pela Instituição.
Destacam-se, a seguir, alguns documentos, visto a
sua relevância e impacto na área de ensino do Ifal.
As Diretrizes para Elaboração e
Reestruturação dos Planos Pedagógicos de Curso do
Ensino Médio Integrado em Três Anos, realizada nos
Ca mpi Penedo e Coruripe, foram bastan te
importantes. Esta iniciativa teve como objetivo
melhorar os índices de evasão e retenção,
possibilitando a permanência e conclusão com êxito
do itinerário formativo das/os estudantes na
instituição. Em relação aos demais campi, esta ação
ainda não ocorreu, mas está prevista para o ano de
2019.
A Resolução nº 29/Consup, de 19 de
dezembro de 2018, aprovou a institucionalização do
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi)
do Ifal, bem como dispôs sobre sua organização,
funcionamento e atribuições. O principal objetivo do
Neabi é constituir um núcleo, em cada campus, como
um setor propositivo e consultivo que estimule e
promova ações de Ensino, Pesquisa e Extensão
orientadas à temática das identidades e relações
étnico-raciais, especialmente quanto às populações
Afro-Brasileiras e Indígenas, no âmbito da instituição e
em suas relações com a comunidade externa,
contemplando as Leis n° 10.639/2003 e 11.645/2008.
O núcleo foi concebido por uma comissão
multidisciplinar, com a participação de membros de
vários campi do Instituto. Representantes dos
membros dessa comissão participaram do IV
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Educação Básica, aprovada por meio da Deliberação
nº 63/2017-Cepe, foram reestruturados os Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPC’s) de Licenciatura em
Matemática, Ciências Biológicas e Química
presenciais, redefinindo o perfil do profissional que
pretendemos formar nos referidos cursos e sobre
quais saberes são necessários a essa formação. O
monitoramento deste processo se deu a partir de
eventos institucionais sobre a formação de
professores e reuniões sistêmicas com as comissões
de reestruturação dos PPC's.
Foram reestruturados os Cursos Técnicos
Integrados de Nível Médio na Modalidade Eja
Cozinha e Eja Hospedagem no campus Marechal
Deodoro. O Curso Técnico Subsequente de Logística
do campus Benedito Bentes foi atualizado em 2018.
Ta m b é m f o i r e a l i z a d o o t r a b a l h o p a r a a
Reestruturação dos Cursos Técnicos Integrados de
Nível Médio, com duração de quatro para três anos,
de Meio ambiente do Campus Penedo e Edificações
em Coruripe, porém, a aprovação dos PPC´s ficou
prevista para 2019.
Desafios e incertezas: a continuidade das
iniciativas voltadas para permanência e êxito e a
melhoria dos indicadores institucionais, a partir do
Plano Estratégico Institucional de Permanência e
Êxito dos Estudantes (PEIPEE), frente a redução dos
recursos orçamentários institucionais.

Indicadores:
•

Eficiência Acadêmica. Meta 2018: 40%

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo
Peçanha (2017 e 2018).
Os resultados informados no gráfico,
correspondentes ao indicador de Eficiência
Acadêmica – anteriormente chamado de Taxa de
Saída com Êxito – para os anos de 2015 e 2016,
foram calculados com base no Manual para
Cálculo dos Indicadores de Gestão das
Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica. Porém,
com a disponibilização em março de 2018 da
Plataforma Nilo Peçanha (PNP), o mesmo
indicador foi informado com base de cálculo
diferente. Desta forma, devido ao fato desta fonte
ter sido designada como oficial pela Setec/MEC,
os resultados informados na série histórica
ilustrada referentes a 2017 e 2018 correspondem
à PNP. O indicador informado pela PNP mede a
eficiência em termos dos percentuais de
conclusão e da possibilidade que os alunos
retidos concluam os cursos, fazendo o recorte
por ciclo de matrícula. A partir do resultado
identificado, percebe-se a necessidade de
continuar sendo dimensionados esforços para
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No planejamento de 2018 também houve
foco no Protagonismo Estudantil. Esta ação foi
realizada por meio de encontros entre os Grêmios e
demais representações estudantis no Fórum
Permanente de Assistência Estudantil – FORPAE,
onde as/os discentes puderam socializar
experiências/ações exitosas em que eles foram os
protagonistas durante o ano de 2018, bem como por
meio da realização das Oficinas DPE nos campi, que
se configurou em um espaço de escuta das/os
discentes, no qual eles puderam avaliar a execução
da Política de Assistência Estudantil em seu campus
e propor mudanças. Dessa forma, essa iniciativa
resultou na construção de um planejamento mais
qualitativo da Assistência Estudantil, já que as
intervenções, atividades e ações profissionais para
2019 puderam ser planejadas de acordo com
demandas apresentadas pelas/os discentes durante
o Fórum e Oficinas DPE.
Também com o propósito de permanência e
êxito, as coordenações de Curso e de Tutoria dos
cursos Técnicos Subsequentes à distância
disponibilizaram questionário online com o objetivo
de mensurar a qualidade e o nível de satisfação dos
atores envolvidos nos cursos. A partir da tabulação
dos dados, este trabalho de acompanhamento terá
continuidade em 2019.
No que concerne ao monitoramento e
reestruturação dos cursos de graduação do Ifal, com
base nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do
Magistério da Educação Básica, Resolução nº
2/2015-CNE, e a Política Institucional do Ifal para
Formação Inicial e Continuada de Professores da
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•

Matriculados classificados de acordo com a
renda familiar per capita (MRF). Meta 2018:
80%

Professor (RAP), o qual mede a capacidade de
atendimento pela força de trabalho docente. O
resultado em 2018, de acordo com a Plataforma Nilo
Peçanha, foi de 22,1, tendo um aumento de 11,11%
em relação a 2017, o que supera a meta estabelecida
no Plano Nacional de Educação.
•

Taxa de Conclusão (= RCM). Meta 2018: 10%

O indicador Taxa de Conclusão mensura a
capacidade de alcançar o êxito escolar. A partir do
gráfico a seguir, observa-se uma redução de 13,4%
no índice em 2018 comparado ao ano anterior.

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.
•

Taxa de Evasão. Meta 2018: 15%

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.
•

Relação de Alunos por Professor (RAP). Meta
2018: 20

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo
Peçanha (2017 e 2018).
•

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.
De acordo com o Indicador das Estratégias
11.11 e 12.3 do anexo à Lei nº 13.005/2014,
apresentamos o indicador Relação de Alunos por

Taxa de Retenção (=RFE). Meta 2018: 35%

A Retenção do Fluxo Escolar é o índice de
discentes que permanece matriculado por período
superior ao tempo previsto para integralização do
curso. Pode ser observado que há um crescimento
de 30,66% em relação ao resultado obtido em 2017.

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.
A análise da evasão é de fundamental
importância, visto que um dos objetivos principais da
instituição é a permanência e êxito das/os
estudantes. Com esse entendimento, o Ifal vem
desenvolvendo ações com a intenção de dirimir esse
índice desde 2017. O Plano Estratégico Institucional
de Permanência e Êxito é a principal ação estratégica
com esse cunho, o qual foi descrito com maiores
detalhes anteriormente. Neste sentido, observa-se o
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melhoria da eficiência acadêmica de concluintes,
sendo o PEIPEE ação primordial para esse propósito.
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Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.

Capítulo 4 ……………………………………………………………………………………………………………………….

resultado deste trabalho em 2018, evidenciando
melhoria de 23,71% no índice da evasão na
instituição em 2018.
A partir da PNP, foram realizadas algumas
análises em relação aos dados de estudantes
evadidos, detalhando por tipo de curso e modalidade
de ensino, a fim de obter uma maior compreensão do
comportamento da evasão nos diferentes segmentos
do ensino no Ifal no ano de 2018. Com isso, torna-se
possível que as intervenções propostas com o intuito
de reduzir a taxa de evasão na instituição sejam mais
assertivas.
As informações apresentadas nos gráficos ao
lado consideram a relação entre evadidos e o total de
matrículas no curso/modalidade em análise. Devido a
isso, o gráfico foi intitulado “Taxa de Evasão
Proporcional Total”. No item “Graduação”, tem-se o
resultado consolidado da evasão dos cursos de
graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológicos),
os quais também estão dispostos no gráfico.
Destaca-se o percentual de evasão nos cursos de
Formação Inicial e Continuada/FIC, representando
35,5% das/os estudantes. Todavia, analisando os
dados do gráfico por modalidade, é possível
perceber que este resultado de evasão nos FIC é
maior na modalidade à distância. Em relação aos
cursos de graduação, evidencia-se uma evasão de
11,20%, com destaque para os cursos tecnológicos,
tendo estes um índice de evasão de 17%. Ainda em
relação aos cursos de tecnologia, é possível
ressaltar, no gráfico por modalidade, que a
ocorrência de evasão é maior na modalidade
presencial do que a distância, sendo a primeira
8,30% e a segunda 3,90%.
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•

Taxa de discentes beneficiados com auxílios/bolsas da
assistência estudantil. Meta 2018: 100%

Fonte: Relatórios de Gestão 2018 dos campi.

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.
Analisando os índices acima e considerando a grande quantidade de estudantes
nos cursos técnicos, identifica-se a grande representatividade desse segmento no
resultado da evasão da instituição, sendo 61,58% do índice geral, com maior significância
nos cursos a distância, com um percentual de 57,68%. Os cursos de graduação
representam 16,61%, sendo 13,95% nos cursos presenciais e 2,65% na modalidade EaD.
A Pró-reitoria de Ensino vem desenvolvendo ações sistemáticas com o objetivo de obter
informações diagnósticas quanto a evasão no Ifal e, a partir disso, traçar estratégias junto
aos campi para dirimir tal problemática.
Taxa de Reprovação - Cursos FIC. Meta 2018: 30%
Dos 1.690 alunos matriculados nos cursos de extensão, apenas 15 foram
reprovados, representando uma taxa de 0,89%, conforme a PNP.
•

No que concerne ao orçamento destinado à Assistência
Estudantil, pode-se inferir que houve um constante crescimento
orçamentário até o ano de 2016, o que possibilitou a ampliação do
atendimento aos/às estudantes por meio dos diversos programas e
serviços oferecidos.
Orçamento para a Assistência Estudantil da Educação Profissional e
Tecnológica
2011

2012

2013

2014

R$ 3.922.523,18

R$ 3.924.694,00

R$ 6.356.584,00

R$ 8.375.604,00

2015

2016

2017

2018

R$ 12.426.771,00

R$ 12.426.770,76

R$ 10.727.887,00 R$ 12.426.771,00

Fonte: PROEN.
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Nos gráficos anteriores a análise foi realizada apenas dentro do segmento do curso
e modalidade em questão. Abaixo apresentamos a representatividade de cada tipo de
curso/modalidade do Ifal no resultado geral da evasão de 14,8%.
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Orçamento para a Assistência Estudantil da Educação Profissional e
Tecnológica (% execução)
2014

2015

2016

2017

2018

91,25%

97,50%

87,00%

100,00%

100,00%

Fonte: PROEN.
Em 2016 foram executados 87% do orçamento total destinado a
assistência estudantil, um decréscimo de 10% quando comparada a execução
do ano anterior, que foi de 97,5%. Os 3 últimos meses do ano de 2016 foram
marcados por ocupações estudantis contra a PEC 241 nos Campi Batalha,
Maceió, Murici, Piranhas, Satuba e Santana do Ipanema, que foi seguida de
greve dos servidores/as, culminando na suspensão das aulas e, por
conseguinte, dos diversos serviços, incluindo o de alimentação e o de
pagamento de bolsas e auxílio por parte da Assistência Estudantil. Diante dessa
situação, vários campi devolveram recursos para a Reitoria, que redirecionou
para outros campi que estavam precisando de complemento para execução da
Assistência Estudantil. Os demais saldos foram convertidos para outra fonte
orçamentária e utilizados para o pagamento de outras despesas do Ifal. Em
2017 e 2018 conseguimos utilizar 100% do orçamento da Assistência
Estudantil.

Fonte: Relatórios de Gestão 2018 dos campi.
É possível observar que 71,75% do recurso financeiro é destinado ao
auxílio permanência, perfazendo um total de R$ 8.873.534,50, visto a
vulnerabilidade socioeconômica das/os estudantes do Ifal. Neste sentido, tornase necessário esse subsídio para custear questões fundamentais como
transporte, alimentação, moradia, creche, dentre outras necessidades
caracterizadas por uma situação de risco e/ou vulnerabilidade social. A
disponibilização deste recurso está diretamente relacionada ao acesso,
permanência e conclusão com êxito destas/es estudantes. No que tange à bolsa
de estudo, foram disponibilizados R$ 151.200,00, representando 1,22% do
orçamento da assistência estudantil.
Entretanto, este recurso não é suficiente para atender a totalidade da
demanda das/os estudantes que se inscreveram em edital de seleção para
recebimento do auxílio permanência e bolsa de estudo. Durante o ano de 2018,
foram beneficiados 6.909 das/os estudantes, representando 84,72% do total de
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Contudo, desde 2016 não há aumento no repasse. No ano de 2017, o
orçamento repassado pelo MEC para a execução da PAE foi de R$
12.426.771,00. Em meados do referido ano, o Governo Federal informou corte
de 15%, tendo o Ifal complementado em R$ 993.000,00, uma vez que a gestão
garantiu o valor total do ano anterior, por compreender o impacto positivo das
ações desenvolvidas para o acesso, a permanência com qualidade e a
conclusão com êxito dos estudantes. Entretanto, no final do ano 100% do
recurso foi repassado pelo MEC. Com isso, a Assistência Estudantil devolveu à
administração do Ifal o valor complementado devido ao corte inicial.
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4.5. Consolidar a expansão do
IFAL para ampliar a oferta de
seus serviços.
Em 2018 foram 10 iniciativas relativas às
obras do Ifal, que visam atender a este objetivo.
Dessas, 06 iniciativas tratavam de obras de
construção de sedes definitivas, das quais duas
referiram-se à execução de obras, que foram
inauguradas: a construção do Campus Coruripe e a
complementação do Campus Arapiraca, que tinha
tido a obra paralisada em janeiro de 2015.
Outras duas dessas iniciativas tinham a
expectativa de finalização do projeto executivo, mas
somente uma obteve êxito, qual seja, a da obra de
complementação do Campus São Miguel dos
Campos, paralisada em maio de 2015. No projeto
executivo do Campus Batalha não houve avanço no
ano de 2018, pois a empresa contratada para
elaboração dos projetos não concluiu o objeto,
ensejando a aplicação de penalidades por
inexecução contratual em junho de 2018. Devido ao
número limitado de servidores, a Diretoria de
Infraestrutura e Expansão do Ifal não supriu a
demanda por mais um projeto.
O projeto executivo da obra de
complementação do Campus Santana do Ipanema,
que teve o Contrato nº 13/2013 rescindido em maio

de 2015, não avançou no ano de 2018. Não houve o
início do levantamento físico residual da obra, pois
até a segunda quinzena de dezembro o processo
judicial nº 0803300-89.2015.4.05.8000 impedia a
realização de qualquer atividade. No segundo
semestre de 2018 demandou-se o projeto executivo
da obra de construção do Campus Rio Largo, o qual
não logrou êxito devido ao retardo da entrega do
Relatório Técnico de Sondagem, de responsabilidade
da Prefeitura Municipal de Rio Largo. Destaca-se
ainda que o Ifal não possui a dominialidade do
terreno doado pela Prefeitura.
A obra de construção dos laboratórios
especiais, que teve o projeto executivo finalizado em
março de 2017, foi iniciada somente em outubro de
2018. O atraso para o início da obra deveu-se à
demora no processo licitatório, decorrente dos
trâmites necessários para o Termo de Execução
Descentralizada (TED), tendo em vista que o Instituto
não tinha disponibilidade orçamentária. A iniciativa
de reformar a escola municipal do Campus Provisório
São Miguel dos Campos teve o projeto executivo
concluído em 2018, sendo que a fase interna do
processo licitatório não foi finalizada, pois o edital
não foi aprovado em tempo hábil.
Das 02 iniciativas restantes, uma não teve
avanço no ano de 2018, a saber: reforma do prédio
da Reitoria, incluindo adequação do sistema de
incêndio e pânico, por indisponibilidade
orçamentária. A outra teve o contrato encerrado em
abril de 2018, que tratou do laudo pericial da obra de
complementação do Campus São Miguel dos
Campos.

Projetos executivos e obras vinculados ao
objetivo 4.5 (dez/2018)
Projetos
Projetos em
em fase de
fase de
desenvolvi
planejamento
mento

2

2

Projetos
Obras em
concluídos andamento

3

1

Obras
finalizadas

2

Fonte: PRDI.
Além das iniciativas referentes às obras, para
garantir a expansão do Ifal também foram
desenvolvidas iniciativas na área do Ensino. Em
relação à implantação de novos cursos de
graduação, no ano de 2018 o Ifal iniciou o curso de
Engenharia Elétrica no Campus Palmeira dos Índios,
permitindo a verticalização do seu itinerário
formativo, visto que o campus já oferta o curso
Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica. Também foi
implantado o curso de Licenciatura em Física no
Campus Maceió, em consonância com a Lei nº
11.892/2008, que estabelece “o mínimo de 20% de
suas vagas para atender ao previsto na alínea b do
inciso VI do caput do citado art. 7º”, e considerando
os normativos nacionais e institucionais, bem como a
demanda sempre urgente e necessária de formação
de professores para a educação básica.
Quanto aos cursos técnicos, estava prevista
a implantação de dois cursos para o segundo
semestre do ano, sendo eles EJA Restaurante e Bar
em Maragogi e Edificações em Palmeira dos Índios.
Os Projetos de Curso foram elaborados pelos campi,
avaliados pela comissão da PROEN e retornados aos
campi para análise do parecer e finalização do
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discentes inscritos. Porém, se essa análise for
realizada em relação à totalidade de discentes da
instituição, percebe-se que com o orçamento
disponibilizado é possível atender 34,13% das/os
discentes.
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Desafios e incertezas:
- Angariar orçamento para execução de obras;
- Licitar as obras dos campi da expansão, que ainda
não têm sede definitiva;
- Ampliar o corpo técnico da equipe de
infraestrutura para compatibilizar com a demanda
de obras.

Indicadores:
•

Gasto Corrente por Matrícula (GCM). Meta
2018: R$ 12.000,00

Tipo de Curso 2018

Inscritos Vagas RCV

FIC Presencial

2281

2001

1,14

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo
Peçanha (2017 e 2018).

FIC EAD

13

20

0,65

Total

2294

2021

1,14

Este indicador corresponde ao Gasto Total da
Instituição, deduzindo pessoal inativo e pensionistas,
precatórios, gastos com investimentos e ação de
Apoio à Formação Profissional e Tecnológica. Em
relação ao quantitativo de discentes para a base de
cálculo deste indicador, são considerados os alunos
equivalentes, ou seja, é o aluno matriculado em um
determinado curso, ponderado pelo Fator de
Equiparação de Carga Horária e pelo Fator de
Esforço de Curso. No que diz respeito ao resultado
deste indicador em 2018, identifica-se uma redução
de 1,09% em relação ao ano anterior.

Técnico Presencial

13502

3901

3,46

Técnico EAD

0

0

0

Total

13502

3901

3,46

Graduação Presencial

22324

999

22,35

Graduação EAD

0

0

0

Total

22324

999

22,35

Especialização Presencial

162

125

1,3

Especialização EAD

0

0

0

Total

162

125

1,3

Mestrado

1615

44

36,7

Total Geral

39897

7090

5,63

●
Relação Candidato por Vaga (RCV). Meta
2018: 7/1

Fonte: SISTEC (2016) e Plataforma Nilo Peçanha
(2017 e 2018).
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processo. Entretanto, os processos citados não
foram concluídos em 2018, sendo postergada a
finalização para 2019.
No que se refere à Educação a Distância, foi
construído o Projeto Pedagógico do Curso Superior
de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho
em Secretaria Escolar. O projeto foi uma construção
coletiva de representantes da Educação a Distância
de sete Institutos Federais (dentre eles o Ifal) que
implantarão este curso em 2019 com oferta de 280
vagas pela Universidade Aberta do Brasil. A oferta
deste curso é justificada pela necessidade de
aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais
encarregados pelos trabalhos em diversos espaços
educativos. Entende-se que, com a formação de
Tecnólogos em Processos Escolares, haverá uma
melhor preparação da mão de obra encarregada dos
diversos procedimentos necessários à melhoria da
educação, seja em instituições públicas ou privadas.
O curso tem como público alvo as/os servidores
públicos técnico-administrativos da educação que
atuam na secretaria escolar dos sistemas de ensino
da educação básica
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•

Relação de Ingressos por Matrícula Atendida
(RIM). Meta 2018: 18%

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo
Peçanha (2017 e 2018).
No que concerne a Relação de Ingressos por
Matrícula Atendida, é possível identificar um aumento
de 12,48% no ano de 2018. Este resultado indica o
aumento da capacidade de renovação do quadro
discente do Ifal, a qual pode ser justificada com a
oferta de novos cursos e, consequentemente,
incremento no número de ingressos. Na sequência é
apresentada uma tabela que permite observar de
maneira mais detalhada a relação de ingressos por

matrícula atendida nas diferentes modalidades de
oferta de curso em 2018.

FIC
Presencial

1677

1674

99,82%

FIC EAD

13

13

100,00%

Total

1690

1687

99,82%

Técnico
Presencial

13295

3755

28,24%

Técnico
EAD

322

42

13,04%

As maiores Taxas de Renovação são a dos
Cursos de Formação Inicial e Continuada (99,82%),
Mestrado (68,75%) e Especialização (39%). Os
cursos FIC se mostram bastante representativos
quanto ao RIM, porém, por serem cursos de curta
duração, provocam um incremento no resultado. No
caso do Mestrado, justifica-se por ter uma nova
oferta no Ifal, a qual compõe os programas de pósgraduação, na modalidade Mestrado Profissional, em
Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT e em
Tecnologias Ambientais - PPGTec. No que diz
respeito à especialização, foram ofertados em 2018
os cursos de Docência em Educação Profissional e o
de Linguagens e Práticas Sociais do Campus Murici.

Total

13617

3797

27,88%

•

Graduação
Presencial

3625

978

26,98%

Graduação
EAD

890

14

1,57%

Total

4515

992

21,97%

Especializa
ção
Presencial

313

140

44,73%

Especializa
ção EAD

46

0

0,00%

Total

359

140

39,00%

Mestrado

64

44

68,75%

Total
Geral

20245

6660

32,90%

Tipo de Curso

Matrículas

Ingressantes RIM

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.

Número de Campi da Expansão Finalizados.
Meta 2018: 2
Resultado: 2 (Coruripe e Arapiraca).
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A partir da análise da tabela acima é possível
identificar uma maior concorrência nos cursos de
graduação e mestrado, apresentando RCV de 22,35 e
36,7, respectivamente. No caso dos cursos FIC,
evidenciam-se mais oportunidades de vagas do que
candidatas/os interessada/os, com uma concorrência
menor do que um/a candidato por vaga.
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No ano de 2018 foram mantidas apenas as
turmas em percurso nos cursos a distância. Em
relação aos cursos superiores, não houve oferta de
editais de seleção para novas/os discentes pela
Capes. Em relação à oferta de cursos técnicos a
distância, foi viabilizada a oferta dos Cursos de Guia
de Turismo e Informática, por meio do BolsaFormação, programa do Governo Federal. Porém, as
aulas tiveram que ser interrompidas devido ao não
repasse dos recursos pactuados, em função de
problemas operacionais. No que concerne a oferta
de novas vagas para o Curso de Especialização em
Docência da Educação Profissional, não foi possível
a abertura de novas turmas em 2018. Entretanto, a
Instituição submeteu a oferta de 300 novas vagas à
Capes, tendo sido aprovado o início das turmas em
2019, por meio da Universidade Aberta do Brasil.

Indicadores:
•

Proporção de cursos ofertados na modalidade
a distância. Meta 2018: 10%

Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha
(2017 e 2018).

•

Proporção de matrículas em curso a distância.
Meta 2018: 12%

Desafios e incertezas: a Institucionalização da
Educação a Distância (EAD), por meio da
contratação de quadro de servidores para
atendimento das especificidades desta modalidade
de ensino, bem como orçamento necessário para
aquisição de recursos tecnológicos que viabilizem
esta oferta para além dos programas federais, tais
como a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a
Rede e-Tec Brasil.
Fonte: SISTEC (2015 e 2016) e Plataforma Nilo Peçanha
(2017 e 2018).

4.7. Adequar a infraestrutura
dos campi para uma oferta
apropriada dos cursos.
As iniciativas vinculadas às obras/reformas
do Ifal que visavam atender a este objetivo
estratégico foram 21 em 2018.
Dessas iniciativas, 07 tinham o projeto
executivo concluído até o fim de 2017, contudo,
devido à indisponibilidade orçamentária, não
avançaram para a fase licitatória, a saber:
readequação das calçadas e reforma das guaritas do
Campus Maceió; reforma da piscina do Campus
Maceió; adequação da acessibilidade do Campus
Marechal Deodoro; adequação das instalações de
combate a incêndio e pânico do Campus Piranhas;
adequação das instalações de combate a incêndio e
pânico do Campus Penedo; construção do bloco de
salas de aula e laboratórios do Campus Penedo;
construção de bloco administrativo/pedagógico,
refeitório e cantina do Campus Piranhas. Os últimos
dois projetos foram resultados de contratação de
empresa especializada na elaboração de projetos.
Os demais foram produtos da Diretoria de
Infraestrutura e Expansão.
Para dar início à abertura de processo
licitatório, devido ao lapso temporal, houve a
necessidade de atualização dos orçamentos
contidos nos projetos executivos. Assim, em 2018
houve essa atualização e posteriormente licitação de
três das iniciativas listadas, a saber: reforma da
piscina do Campus Maceió, adequação das
instalações de combate a incêndio e pânico do
Campus Penedo e, em virtude de restrições
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4.6. Garantir a oferta regular de
cursos na modalidade a
distância.
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atmosféricas (SPDA) do Campus Marechal Deodoro
não tiveram a aprovação dos serviços pela comissão
de recebimento; a adequação das instalações de
combate a incêndio e pânico e cobertura do ginásio
do Campus Palmeira dos Índios teve um colapso na
estrutura da coberta do ginásio; e a obra de
construção de um edifício educacional para
engenharia no Campus Palmeira dos Índios por
dificuldade financeira da empresa contratada.
Projetos executos e obras vinculados ao
objetivo 4.7 (dez/2018)
Projetos em fase de planejamento

6

Projetos em fase de desenvolvimento

3

Projetos finalizados/orçamento
desatualizado

5

Projetos concluídos

1

Obras em andamento

6

Obras concluídas

1

Fonte: PRDI.
Além das obras de infraestrutura, o Ifal
c a re c e d a c o n t r a t a ç ã o d e s e r v i ç o s e d o
fornecimento de bens por particulares para o
completo alcance de seus objetivos. É
imprescindível, portanto, que haja um planejamento
que evite a falta de materiais e descontinuidade de
serviços, bem como a realização de compras e
contratações irregularmente fracionadas.
O Ifal é composto por 17 (dezessete)
unidades, sendo 16 (dezesseis) campi e a Reitoria.
Assim, o Ifal adota a ferramenta de gestão de

compras compartilhadas denominada “Calendário de
Compras e Contratações Comuns”, que consiste na
materialização do planejamento anual das compras e
contratações que atendem a instituição como um
todo (e não apenas a uma determinada unidade),
cabendo às unidades incumbir-se de realizar as
demais contratações de caráter individual ou
específico necessárias ao seu funcionamento integral.
O Ifal trabalha atualmente com 86 grupos de
objetos considerados “comuns”, divididos entre
Materiais de Consumo, Materiais Permanentes e
Contratação de Serviços. Anualmente é realizado
estudo sobre esses objetos, para definir quais serão
trabalhados no exercício. Assim, define-se o
Calendário de Compras e Contratações Comuns com
base na necessidade de se manter estoque de
materiais, da vigência de contratos continuados, além
da capacidade operacional em executar os
procedimentos licitatórios.
Para 2018, identificou-se a necessidade de
licitar 32 desses objetos, dos quais obteve-se êxito
em 22 processos licitatórios, ou seja, um percentual
de 68,75% de sucesso nas contratações
compartilhadas. O fator de sucesso nas contratações
do Ifal foi afetado negativamente pela rotatividade de
pessoal lotado nas áreas de compras e licitações e
pela necessidade de adaptação a novos normativos
da área de contratações públicas.
O u t r a f re n t e d e a t u a ç ã o d a g e s t ã o
administrativa na busca desse objetivo estratégico foi
a implementação da gestão integrada da frota. Com
base no relatório de frotas concluído em 2017, ficou
definido que a melhor solução seria a terceirização
por meio de serviços de locação de veículos, em
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orçamentárias, realizou-se o parcelamento da outra
iniciativa, a construção de bloco administrativo/
pedagógico, refeitório e cantina do Campus
Piranhas, sendo licitado somente o refeitório. As três
obras iniciaram no segundo semestre de 2018. As
outras iniciativas mantiveram-se sem avanço.
Houve progresso nas contratações de
projetos executivos ligados às outras 04 iniciativas,
sendo um projeto concluído, a ampliação e
modernização da rede elétrica do Campus Satuba, e
três em elaboração, quais sejam: regularização da
licença ambiental de operação do Campus Satuba;
regularização da licença ambiental de operação do
Campus Marechal Deodoro e reforma do espaço
multieventos do Campus Maceió.
Outras 06 iniciativas encontram-se em fase
de planejamento do projeto executivo e não tiveram
avanços efetivos em 2018: adequação da
acessibilidade do Campus Maceió; adequação das
instalações de combate a incêndio e pânico e SPDA
do Campus Maceió; reforma do bloco de
manutenção e laboratório de alimentos do Campus
Maceió; construção dos laboratórios
multidisciplinares do Campus Marechal Deodoro;
adequação da acessibilidade do Campus Satuba;
reforma e ampliação do Campus Viçosa.
Quatro iniciativas tratavam-se de obras em
andamento no início de 2018. Uma delas foi a
reforma e ampliação do auditório do Campus
Maceió, inaugurada em abril de 2018, cuja edificação
tinha sido interditada pelo servidor e engenheiro de
segurança do trabalho em fevereiro de 2013. E 03
não foram concluídas pelos motivos expostos: a
adequação das instalações de combate a incêndio e
pânico e sistema de proteção contra descargas
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Para tal conclusão, foram realizadas diversas
reuniões, dentre elas no Fórum dos Dirigentes de
Administração do Instituto Federal de Alagoas/
Fordap e no Colégio de Dirigentes, onde foi
apresentado o novo método, além de uma visita
técnica ao IFPR, em que se viu in loco a operação e
se constatou o sucesso do novo método naquela
instituição. Após essa visita, foi dado início ao
Documento de Formalização da Demanda, que se
encontra em fase de conclusão.
Ação semelhante foi realizada sobre a
implementação de gestão integrada de segurança.

Foi criada a Comissão de Gestão Integrada de
Segurança, que teve algumas discussões e realizou
visita ao IFPR, estando em fase de planejamento e
estudo.
No ano de 2017 o Ifal começou a colocar em
prática ações para estabelecer um sistema integrado
de manutenção predial para otimizar e controlar as
atividades de manutenção e conservação em suas
unidades, criando a Comissão de Gestão Integrada
de Manutenção Predial, responsável por elaborar um
relatório cujo objetivo é servir de referencial às
atividades de manutenção predial no âmbito de suas
edificações. O relatório foi concluído no final de 2017
e apresenta as diretrizes para orientar as unidades
do Ifal na elaboração de seu Plano de Manutenção,
o qual deve ser anual. O estudo para sua elaboração
foi iniciado em 2018, contudo, em face do volume de
demanda do setor responsável e do reduzido corpo
técnico, o mesmo ainda não foi concluído.

-

Desafios e incertezas:
Adequar o planejamento de compras ao Plano
Anual de Contratações da IN nº 1, de 10/01/2019;
Estender a utilização da ferramenta do “Calendário
de Compras” aos processos específicos;
Angariar orçamento para execução de obras;
Licitar as obras de reestruturação do campi
existentes;
Ampliar o corpo técnico da equipe de
infraestrutura para compatibilizar com a demanda
de obras.

Indicadores:
•

Gastos com Investimentos (CGI). Meta 2018:
15%

Sua fórmula de cálculo é definida pela Setec/
MEC: [(gastos com investimentos) / (gastos totais Bolsa Formação - e-TEC)] * 100.
2014

2015

2016

2017

2018

9,40%

6,92%

5,23%

3,22%

2,0%

Fonte: Setec (2015 a 2016) e Plataforma Nilo
Peçanha (2017 a 2018).
•

Gastos com outros custeios (excluído
benefícios e PASEP) (GOC). Meta 2018: 18%

Sua fórmula de cálculo é definida pela Setec/
MEC: [(gastos com outros custeios) / (gastos totais Bolsa Formação - e-TEC)] * 100, onde Gastos com
outros custeios = Gastos Totais (sem BolsaFormação e e-TEC) – Gastos com Pessoal –
Benefícios – Pis/Pasep – Investimentos – Inversões
Financeiras.
2014

2015

2016

2017

2018

17,95%

15,78%

17,80%

13,95%

17,3%

Fonte: Setec (2015 a 2016) e Plataforma Nilo
Peçanha (2017 a 2018).
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caráter permanente, incluindo seguro contra
acidentes, combustível, manutenção e mão-de-obra
especializada (motoristas devidamente habilitados
para atender as necessidades do instituto). A
contratação se dá em função dos serviços serem de
natureza continuada, necessários à administração
para o desempenho de suas atribuições, tendo como
objetivo reduzir custos, facilitar o gerenciamento dos
contratos e realizar um atendimento das solicitações
de veículos com maior eficiência.
Justifica-se a contratação de veículos com
motoristas pela quantidade de veículos oficiais na
execução dos serviços, além da:
* Extinção do cargo de motorista oficial pela Medida
Provisória nº 1.606–15, de 11 de dezembro de
1997;
* Terceirização dos serviços de transportes no
âmbito da Administração Pública Federal,
conforme autorização do Decreto nº 2.271,
constitui-se em uma alternativa necessária para a
melhoria do desempenho da gestão das atividades
de apoio logístico do Ifal.
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Realização das demandas previstas no PDI.
Meta 2018: 42%

Indicadores:
•

No PDI 2014-2018 constam, para o ano de
2018, 6 demandas (pág. 278 a 296): construção de
auditório no Campus Arapiraca (350 pessoas);
construção de hotel escola no Campus Maragogi;
construção/reforma de auditório no Campus Penedo;
construção de sala de reuniões no Campus Santana
do Ipanema; construção/reforma de 3 salas para os
programas especiais no Campus Santana do
Ipanema; construção de novo auditório no Campus
Santana do Ipanema; reforma e ampliação da sede
do Departamento de Infraestrutura e Materiais do
Campus Satuba. Nenhuma foi entregue em 2018.

4.8. Aumentar a captação de
recursos próprios.
Em 2018 foi iniciado um projeto cujo objetivo
seria o de elaborar uma plataforma de gestão do
conhecimento para disponibilizar os resultados
alcançados pela rede EBTT. No entanto, dada à
conjuntura política, não foi possível obter êxito no
desenvolvimento do projeto junto à Setec/MEC.
Desafios e incertezas:
promover ações que
busquem a ampliação da captação de recursos para
o Ifal, mantendo parcerias existente com instituições
públicas e privadas e buscando alternativas que
proporcionem o fortalecimento dos arranjos
produtivos locais para o desenvolvimento de
atividades de colaboração que reflitam em soluções
para problemas sociais e regionais.

Captação de recursos. Meta 2018:
R$2.000.000,00

Não foram captados recursos em 2018
devido à não continuidade da execução do projeto
de desenvolvimento da plataforma de gestão do
conhecimento junto à Setec/MEC.

4.9. Incrementar o número de
vagas nos cursos oferecidos
pelo IFAL, sendo parte das
novas vagas destinadas a
pessoas com necessidades
específicas.
Desafios e incertezas: ampliar a oferta de vagas
em um cenário de redução orçamentária e escassez
de códigos de vagas para contratação de novos
servidores, otimizando a infraestrutura física e de
pessoal instituída e priorizando a consolidação das
ofertas atuais.

Indicadores:
•

Número de vagas ofertadas para Pessoas com
Necessidades Específicas (PNE). Meta 2018:
300

O I f a l re a l i z o u a c o m p a n h a m e n t o d o
preenchimento de vagas previsto para pessoas com
deficiência (cotas), de acordo com a Lei nº 13.409, de
28 de dezembro de 2016, que alterou a Lei nº 12.711,
de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva
de vagas para pessoas com deficiência nos cursos
técnico de nível médio e superior das instituições
federais de ensino. São consideradas pessoas com
deficiência (PcD) os candidatos que atendam aos
requisitos da legislação acima citada e ao artigo 8ºB
da Portaria Normativa nº 09/MEC, de 05/05/2017.
Para garantir a plena participação dos
estudantes no processo avaliativo, com adequação e
adaptação dos recursos, houve um assessoramento
aos campi. Vale ressaltar que foram reservadas 617
vagas para pessoas com deficiência no Ifal em
2018, das quais apenas 18 foram preenchidas. Este
número contrasta com a quantidade de estudantes
acompanhados pelo Núcleo de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Específicas (Napne), ou
seja, 76 discentes, já que alguns não possuem laudo
médico atestando a deficiência, outros são
encaminhados para a rede pública de saúde e o
diagnóstico é concluído durante o tempo de
permanência no Instituto e outros possuem
necessidades específicas mas não possuem
deficiência. Este fato ressalta a importância do
trabalho desenvolvido pelo Napne de cada campus
do Ifal.
A acessibilidade já avançou muito na
instituição, porém a falta de acesso à educação
básica, as dificuldades logísticas para chegar e
permanecer no instituto e até o desconhecimento da
existência das cotas podem ser apontados como
fatores para a pouca adesão desses estudantes ao

Capítulo 4 ……………………………………………………………………………………………………………………….

•

35

4.10. Instituir e/ou consolidar
as instâncias colegiadas.

Taxa de crescimento do número de vagas. Meta
2018: 4%

O Colegiado de Curso Técnico do Ifal foi
aprovado por meio da Deliberação nº 50/2016Cepe, sendo ele um órgão deliberativo de cada
curso, que acompanha o processo pedagógico,
com funções de normatização, deliberação e
planejamento das políticas de ensino, pesquisa e
extensão. O Colegiado tem por objetivo
desenvolver atividades voltadas para o constante
aperfeiçoamento e melhoria dos Cursos Técnicos,
com base no Projeto Político Pedagógico
Institucional e em seus Normativos Internos. O
monitoramento da implantação dos Colegiados dos
Cursos Técnicos teve como propósito acompanhar
e avaliar o processo pedagógico com foco na
permanência e êxito dos estudantes. Como
resultado no ano de 2018, houve a instituição de 48
instâncias colegiadas de cursos técnicos.
A implantação dos Colegiados de Cursos
Técnicos a Distância não foi concluída em sua
totalidade em 2018. Fatores que dificultaram a
conclusão desta iniciativa foram: um período sem
atividades presenciais, devido a adequação de
cronogramas, espaços físicos e do processo
seletivo para professores e tutores. Entretanto,
foram escolhidos os representantes discentes dos
Colegiados, através do processo democrático de
aclamação por maioria das/os discentes, devendo a
formalização dos Colegiados dos três cursos
Técnico subsequente em Alimentação Escolar,
Técnico Subsequente em Infraestrutura Escolar e
Técnico Subsequente em Secretaria Escolar foram

•

Resultado: 4,8% de crescimento do número de
vagas em relação a 2017.

Tipo de Curso
FIC Presencial
FIC EAD
Total
Técnico Presencial
Técnico EAD
Total
Graduação Presencial
Graduação EAD
Total
Especialização Presencial
Especialização EAD
Total
Mestrado
Total Geral

Vagas 2018
2001
20
2021
3901
0
3901
999
0
999
125
0
125
44
7090

Fonte: SISTEC (2014, 2015 e 2016) e Plataforma Nilo
Peçanha (2017 e 2018).

formados, faltando para sua completude apenas a
solicitação das Portarias de Indicação dos membros,
prevista a finalização para 2019.
No que tange às instâncias colegiadas dos
cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, em
2018 não tivemos novos cursos de especialização e/
ou de mestrado entrando em funcionamento.
Ressalta-se que os cursos de pós-graduação que já
estão em funcionamento no Ifal tiveram suas
instâncias colegiadas regularizadas no ano de 2017.

Indicadores:
•

Proporção de instâncias colegiadas instituídas.
Meta 2018: 100%

Fonte: Geplanes e Relatórios dos Campi.
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dimensionar esforços para a ampliação do acesso
desses estudantes à instituição.
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A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão tem papel
fundamental no processo ensino-aprendizagem e no cumprimento da função
social da Instituição.
As iniciativas planejadas para 2018 para atender esse objetivo
estratégico englobaram as políticas de ensino, pesquisa e extensão,
envolvendo a curricularização ou creditação curricular da Extensão; o
monitoramento dos Projetos de Ensino; o Programa de Extensão Propeq, que
visa estender resultados de projetos de pesquisa aplicada em ações de
extensão; a ampliação e fortalecimento das estratégias de pesquisa no Ifal;
além de eventos integradores de ensino, pesquisa e extensão.
Como evento integrador, foi realizado o II Congresso Acadêmico do Ifal
(Conac), momento em que foram apresentados e socializados os Projetos de
Ensino, Pesquisa e Extensão.
Os Projetos de Ensino se constituem em um programa institucional de
apoio ao aprendizado das/os estudantes, direcionados tanto à educação
básica, quanto à graduação. Estes projetos ocorrem por meio de atividades
extras ou complementares, a partir de um conjunto de ações que promovem o
trabalho educativo e/ou a intervenção na dinamização de componentes
curriculares, bem como na prática profissional, contribuindo para o melhor
desempenho dos estudantes com foco na sua permanência e êxito. Em 2018,
foram abertos 2 (dois) editais que disciplinaram os procedimentos para
inscrição, análise, seleção, execução, acompanhamento e avaliação de
Projetos de Ensino no Ifal, disponibilizando 70 (setenta) bolsas. No primeiro
edital foram contemplados 37 projetos e no segundo edital 43 projetos. Foram
realizados 80 projetos, com o envolvimento de 68 estudantes bolsistas.
No âmbito da extensão, foram desenvolvidos 4 Programas
Institucionais (Artifal, Propeq, Minha Comunidade e Proifal), Projetos de
Extensão modalidade servidor e estudante e Cursos de extensão, todos eles
contemplando bolsa para estudantes do Ifal. No que concerne à pesquisa,
foram aprovados 438 projetos de pesquisa, sendo 117 projetos na modalidade

PIBITI e 321 na modalidade PIBIC, beneficiando 407 bolsistas e 219 alunos
voluntários envolvidos em projetos de iniciação científica e tecnológica.
Além disso, em 2018 o Ifal aprovou a Deliberação nº 28/Cepe, que
regulamenta a prática extensionista como componente curricular obrigatório para
os cursos de graduação, de modo que o próximo passo é estabelecer, no Projeto
Pedagógico de cada um dos cursos, as estratégias para atingimento da meta
curricular, num trabalho conjunto entre as Pró-Reitorias de Ensino e de Extensão.
Tal ação foi desenvolvida com vistas ao atendimento da meta 12.7 do Plano
Nacional de Educação. Inseridos nessa proposta, foi implantada a curricularização
nos novos cursos de graduação do Ifal de 2018: Licenciatura em Física no
Campus Piranhas, Letras/Português e Sistemas de Informação no Campus
Arapiraca e Engenharia Elétrica no Campus Palmeira dos Índios.

Desafios e incertezas: desenvolver ações para reduzir a segmentação ainda
existente entre essas áreas acadêmicas.

Indicadores:
•

Percentual de discentes em projetos/ações de ENSINO, PESQUISA e
EXTENSÃO. Meta 2018: 9%

Fonte: PROEN, PRPPI, PROEX e Plataforma Nilo Peçanha.
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Percentual de projetos de ENSINO oriundos de
ações de EXTENSÃO. Meta 2018: 3%

Até o momento não foram desenvolvidos
mecanismos para controle dos projetos de ensino que
se originam de projetos de extensão.
•

inscritas pelos interessados caiu. Não foi possível
i d e n t i fi c a r f a t o re s i n t e r n o s o u e x t e r n o s
motivadores. O desafio é retomar a curva
crescente que vinha se repetindo desde 2014 até
2017.

Percentual de projetos de ENSINO oriundos de
projetos de PESQUISA. Meta 2018: 3%

Até o momento não foram desenvolvidos
mecanismos para controle dos projetos de ensino que
se originam de projetos de pesquisa.
•

Percentual de projetos de EXTENSÃO oriundos
de projetos de PESQUISA. Meta 2018: 5%

O percentual de projetos de extensão
oriundos de projetos de pesquisa é o resultado do
Programa de Extensão Propeq. Este objetiva
disseminar/implantar os resultados das pesquisas
desenvolvidas no Ifal, de modo a colocar seus
benefícios a serviço da sociedade. Na análise do
período de janeiro a dezembro de 2018, sete campi
do Ifal aderiram ao Propeq e desenvolveram 9
Projetos de Extensão vinculados a este Programa.
Considerando a realização de 232 projetos isolados +
9 projetos/Propeq, totaliza 241 projetos de extensão,
o que significa que 3,73% dos projetos de extensão
de 2018 foram originados das pesquisas realizadas no
Ifal. A estratégia institucional se manteve desde 2014,
qual seja, lançamento de edital exclusivo, de fluxo
contínuo, sem limite de vagas, para a oferta prioritária
de projetos de extensão com a interface marcante da
pesquisa. O que houve foi que o número de propostas

Fonte: PROEX.
•

Percentual de projetos de PESQUISA
oriundos de ações de EXTENSÃO. Meta
2018: 6%

Até o momento não foram desenvolvidos
mecanismos para controle dos projetos de
pesquisa que se originam das ações de extensão.
•

Percentual de projetos de PESQUISA
oriundos de projetos de ENSINO. Meta
2018: 5%

Até o momento não foram desenvolvidos
mecanismos para controle dos projetos de
pesquisa que se originam de projetos de ensino.

4.12. Implementar sistema
integrado de gestão
institucional.
Estava prevista a implantação de 06 (seis)
módulos dos sistemas SIG para o ano de 2018, a
saber:
- Ferramenta para inscrições em exame de seleção e
concursos;
- Módulo de Pesquisa (SIGAA);
- Módulo de Extensão (SIGAA);
- Módulo de Compras/Licitações (SIPAC);
- Módulo de Contratos (SIPAC);
- Módulo de Registro de Preços (SIPAC).
Destes, foram implantados Pesquisa,
Extensão e Contratos. Os demais módulos estão em
processo de validação pela área de negócio.
Além disso, a Resolução nº 12/Consup, de
11/06/2018, aprovou a Política Arquivística para o Ifal
e oficializou a Coordenação de Gestão Documental e
Memória Institucional (antiga Coordenadoria de
Arquivo) como órgão central de gestão arquivística do
Ifal. Sendo assim, uma das iniciativas foi implementar
o Processo Eletrônico Nacional – PEN no Ifal, que
está vinculado ao objetivo estratégico em questão,
adequando o Ifal ao Decreto nº 8.539, de 8/10/2015,
que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a
realização do processo administrativo, trazendo
benefícios para a administração, como eficiência
(mais agilidade na tramitação e na tomada de
decisão), transparência (atendimento à Lei de Acesso
à Informação, permitindo a consulta pública pelo meio
digital), sustentabilidade (economia de recursos,
preservação do meio ambiente), dentre outros.
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foram:
➢
Planejamento da implantação do PEN no Ifal:
Definiu-se a ferramenta que seria utilizada
para a implementação do processo eletrônico: SIPAC.
O trabalho piloto foi realizado na Reitoria e em cinco
Campi sem UG, sendo que os tipos de processos
escolhidos foram, a princípio, os de pagamento de
fornecedores de bens e serviços, por terem
tramitação curta, comuns a vários setores e com
maior facilidade de controle, além de serem
constituídos por poucos documentos. Após dois
meses, foi estendido para os de pagamento de
bolsas de ensino/pesquisa/extensão e de assistência
estudantil, RMA e RMB.
Por meio de reuniões, testes e adequações
na ferramenta, foi possível melhorar a usabilidade do
SIPAC. Essas melhorias estão sendo feitas
gradativamente, de acordo com a disponibilidade e
orçamento do Ifal. Além disso, existe uma atualização
programada para 2019 que sana algumas das
dificuldades que os usuários possuem ao utilizar a
ferramenta.
➢
Capacitação dos servidores para utilizar o
SIPAC na criação de processos:
As capacitações foram realizadas
primeiramente na reitoria e nos 5 campi sem UG.
Após análise dos resultados, foi possível planejar a
execução do projeto nos outros campi. Ao total foram
capacitados mais de 260 servidores nos treinamentos
ministrados pelos arquivistas, além dos atendimentos
presenciais e por telefone aos servidores que não
puderam participar das capacitações. O público
atendido nessa primeira etapa de implantação do
PEN foram os fiscais de contrato, coordenadores de

bolsas de ensino/pesquisa/extensão e assistência
estudantil, servidores das áreas financeiras,
almoxarifado, patrimônio e gabinetes de diretorias
de campi e da PROAD. Além das capacitações e
atendimentos, foi disponibilizado um tutorial
elaborado pelos arquivistas com o passo a passo
da criação desses tipos de processos.
➢
Monitoramento da execução do PEN:
Até o final de 2018 ocorreram treinamentos
com servidores de todos os campi e todas as
unidades do Ifal iniciaram esses processos em
meio eletrônico.
Com a criação de processos eletrônicos no
SIPAC, foi possível analisar processo a processo,
apontar melhorias e sanar dúvidas dos servidores.
Durante todo o ano de 2018 foram criados
cerca de 2.250 processos eletrônicos, o que
representa uma economia de 67.500 folhas de
papel, aproximadamente 135 resmas de papel
(usando como base de cálculo 30 folhas por
processo), além de materiais de expediente e de
tempo de execução desses processos.
As dificuldades encontradas para a
realização das atividades foram em relação às
limitações da ferramenta, a conciliação de agendas
e a comunicação com os campi. Outra conquista
na integralização da gestão institucional diz
respeito à publicação da Portaria n° 2.935/GR, de
23/11/2018, que aprovou o Fluxo de Aplicação de
Penalidades do Ifal, trazendo as diretrizes para o
sancionamento de empresas no descumprimento
da execução do objeto, independentemente da
fase da aquisição e/ou contratação que ocorrer.
Alcançamos assim, não só a padronização
necessária nos documentos utilizados pelos

servidores responsáveis pelo objeto que se pretendia
adquirir ou contratar, mas também o tratamento dado
às empresas, definindo as competências dos atores
envolvidos nesse procedimento no Instituto.
Foi implementado, ainda, o sistema de
pagamento por meio da Conta Vinculada para os
Contratos de contratação de apoio administrativo,
que englobam recepcionista, copeira, auxiliar de
almoxarifado e oﬃce boy/girl, culminando numa ação
integrada de todas as unidades, visando dar
cumprimento às normas legais, principalmente às
pertinentes aos contratos administrativos. Tratava-se
de uma recomendação da legislação anterior que se
tornou obrigatória no ano de 2018, por isso a
relevância na sua efetivação.
Desafios e incertezas: expandir o PEN para todos
os tipos de processos e implementar a Conta
Vinculada para os demais contratos de terceirização
de mão de obra firmados no Ifal.

Indicadores:
•

Implementar sistema integrado de gestão
institucional.

Foram implantados 3 módulos em 2018,
fazendo um percentual de 6,5%, ou seja, foi
alcançado apenas 50% do previsto. Dentre outros
fatores, o pequeno efetivo das áreas de negócio
dificultaram a validação dos módulos e seus fluxos,
impedindo que estes entrassem em produção.
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Resultado 2018

6%

3%

Fonte: PRDI.
•

Índice de satisfação dos usuários com os
sistemas.
Meta 2018

Resultado 2018

70%

70%

Fonte: PRDI.

4.13. Instituir práticas e
disseminar a cultura da
sustentabilidade.
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.
Um dos princípios norteadores do apoio a
ações de extensão – programas, projetos e cursos –
no Ifal é a melhoria da qualidade de vida, sobretudo
através de ações com respeito à sustentabilidade. Na
seleção das propostas anuais esse aspecto é
considerado, pois se trata de pilar importante para a
vida em sociedade. Foram mapeadas ações de
extensão com esse viés e não foram verificados

fatores de dificuldade no alcance da meta
estabelecida. Além disso, o Ifal passou a adotar
como cláusula obrigatória os critérios de
sustentabilidade nas contratações e aquisições,
dando cumprimento às exigências legais.
A Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P) é um programa do Ministério do Meio
Ambiente que procura estimular os órgãos públicos
a implementarem práticas de sustentabilidade. Em
2018, uma das iniciativas previstas para o Ifal nesta
área era seu cadastramento na A3P. No entanto,
tendo em vista que a nova Comissão de
Sustentabilidade do instituto foi oficializada
somente em 2019, esta iniciativa foi adiada para o
ano corrente, a cargo desta comissão reformulada.

Desafios e incertezas: superação da resistência
cultural na implantação de novo métodos
sustentáveis.

São contabilizadas todas as ações
desenvolvidas na Reitoria e nos 16 Campi como, por
exemplo, as ações do Plano de Logística Sustentável
do Ifal.
•

Fonte: PROEX.
•

Indicadores:
•

Ações relacionadas às práticas
socioambientais adotadas.

Número de ações extensionistas com
princípios sustentáveis. Meta 2018: 50

Número de práticas com responsabilidade
socioambiental adotadas pelo Ifal.

As práticas contabilizadas, adotadas pelos 16
Campi e Reitoria, podem ser: materiais de consumo;
energia elétrica, água e esgoto; destinação de
resíduos; qualidade de vida; compras e contratações;
deslocamento de pessoal.

Ações

2017

2018

Meta:

111

90

Práticas

2016

2017

2018

Resultado:

87

62

Meta:

20

313

148

Resultado:

13

93

89

Fonte: Painéis dos Campi e Reitoria no Geplanes.

Fonte: Painéis dos Campi e Reitoria no Geplanes.

Capítulo 4 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Meta 2018

40

No ano de 2018 foi realizado o
acompanhamento, assessoria, incentivo, mediação e
ações de inclusão e diversidade no Ifal, por meio de
reuniões sistemáticas institucionais, formação
continuada, reuniões e oficinas nos campi e
elaboração de orientações normativas.
Em 2017 trabalhou-se para atualizar e
adequar o termo de referência para aquisição de
materiais e equipamentos de Tecnologia Assistiva.
Em 2018 foi realizado o pregão eletrônico, estando as
atas disponíveis para compra desse material, que irão
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais dos
nossos estudantes com deficiência. Neste ano foi
empenhado o valor de R$ 32.129,32 pelo Ifal para
compra destes materiais.
Para atender a demanda de estudantes
surdas/os, o Ifal realizou Processos Seletivos
Simplificados para contratação imediata e cadastro
de reserva de profissionais especializados em
tradução e interpretação de linguagem de sinais –
Libras, Edital n° 01/Ifal, de 04 de janeiro de 2018,
para os campi Maceió e Marechal Deodoro e n° 75/
Ifal, de 29 de maio de 2018, para os campi Coruripe,
Maragogi, Murici, Palmeira dos Índios, Piranhas,
Viçosa, Santana do Ipanema e Satuba. Os
profissionais contratados entraram em exercício nos
seguintes campi: Arapiraca, Coruripe, Marechal

Deodoro, Maceió e Murici. Ressaltamos que nos
demais campi não houve aprovados.
Ao longo do ano de 2018 foi elaborada a
minuta da Orientação Normativa de Inclusão, que tem
como objetivo regulamentar procedimentos de
identificação, acompanhamento e avaliação de
discentes com Necessidades Específicas do Ifal e,
assim, garantir a efetivação dos direitos desses
estudantes. Esta normativa foi elaborada por uma
comissão multidisciplinar e será finalizada,
publicizada e submetida à aprovação do Conselho
Superior em 2019.

Desafios e incertezas: dar as condições de
inclusão e acessibilidade, por meio da formação
dos servidores vinculados diretamente ao ensino e
contratação de técnicos especializados para
atender às demandas dos estudantes com
deficiência, visto que atualmente não temos os
profissionais necessários e a contratação destes é
dificultada pela ausência de autorização específica
e orçamento destinado para tal.

transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação e as pessoas com
diferentes dificuldades de aprendizagem. Este
acompanhamento foi possível por meio de reuniões
periódicas na Reitoria, com relato das ações e
demandas locais. Nessas oportunidades, os
coordenadores e membros dos Napnes participaram
de palestras que fazem parte da formação
continuada. Foram atendidas/os pelos núcleos 76
estudantes em 2018, um incremento de 722% em
relação a 2015, primeiro ano após a
institucionalização dos Napnes. Esse quantitativo de
estudantes representa o total da demanda
identificada no Ifal em relação ao núcleo, sendo que
100% das/os discentes com necessidades
específicas da instituição foram acompanhadas pelo
Napne em 2018.

Capítulo 4

4.14. Criar condições para
atender as demandas das
pessoas com necessidades
específicas.

Série histórica de estudantes acompanhados
pelos Napnes do Ifal, de 2015 até 2018

Indicadores:
•

Taxa de estudantes com necessidades
específicas acompanhados pelo NAPNE.
Meta: 60%

Fonte: PROEN.

Para efetivação dessas ações de inclusão,
a Coordenação de Ações Inclusivas/CAI, articulada
com o Napne de cada campus do Ifal, acompanhou
a vida escolar das/os estudantes com deficiência,
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O empreendedorismo, originado no espírito
criativo e pesquisador, permite identificar
oportunidades e buscar os recursos para
transformá-las em um novo negócio. Disseminar a
cultura empreendedora constitui importante fator de
superação de desafios locais, contribuindo para a
geração de trabalho e renda. Traduzido dessa forma,
o empreendedorismo ultrapassa os liames da busca
do lucro e se transforma em mecanismo de
superação da realidade, em consonância com o
princípio do compromisso com a transformação
social.
O Ifal estimula, através dos editais
extensionistas e eventos de empreendedorismo
promovidos pelo Núcleo de Inovação Tecnológica
(como o Avant e Avant-agro em 2018), propostas
que visam disseminar essas práticas nos campi. Da
mesma forma, é lançado um edital específico anual
para o credenciamento de empresas juniores no
âmbito do Instituto, conforme trata a Resolução do
Consup n° 34/2015.

Desafios e incertezas: superar o modelo
individualista de produção de bens e serviços;
capacitar para a elaboração de um plano de
negócios viável economicamente.

Indicadores:
•

Número de ações de associativismo e
empreendedorismo. Meta 2018: 19

Fonte: PROEX e PRPPI.
•

Número de empresas juniores em
funcionamento. Meta 2018: 1

Em 17 de outubro de 2016 a PROEX lançou
edital para a habilitação de empresas juniores no
âmbito do Ifal. Foi habilitada a Empresa Júnior
“SIGMA ENGENHARIA”, sediada no Campus
Palmeira dos Índios, CNPJ 22.405.442/0001-50,
através de Ato de Habilitação emanado da Proex, em
30 de dezembro de 2016. A Empresa Júnior continua
desenvolvendo suas atividades no ano 2018. Em
2018 não houve novos credenciamentos, mantendose o número do ano anterior. A maior dificuldade para
esse acréscimo advém do fato que a maioria dos
alunos do Ifal são de cursos técnicos, e as empresas
juniores só podem ser constituídas por estudantes de
cursos superiores (Lei n° 13.267/2016).

4.16. Promover a formação
continuada dos servidores para
o alcance dos resultados
institucionais.
A capacitação compreende o processo
permanente e deliberado de aprendizagem, com o
intuito de contribuir para o desenvolvimento de
competências institucionais por meio do
desenvolvimento de competências individuais. O Ifal
promove a capacitação de seus servidores com foco
no exercício das suas funções, articulando o
desenvolvimento profissional e pessoal, visando a
melhoria, eficácia e qualidade dos serviços prestados
ao Instituto e à comunidade.
Foram registradas 316 participações em 17
cursos de curta duração promovidos pela
Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de
Pessoal, incluindo três turmas de curso de Formação
de Instrutores, referentes ao Programa de Formação
Iniciada e Continuada, que habilitaram 44 servidores
para atuarem no âmbito do Ifal, a partir de 2019. Em
relação aos eventos de capacitação, que
compreendem a participação em congressos,
seminários, atualizações, entre outros, foram
registradas 65 participações.
Neste objetivo foi trabalhada a formação
continuada das/os servidoras/es que atuam
diretamente no ensino, através de eventos internos
e externos. Nestes espaços foram trabalhadas
temáticas alinhadas com as necessidades das/os
servidoras/es e possibilitou que contribuíssem para a
atuação no Instituto, visando à articulação dos
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associativismo e do
empreendedorismo.
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Fortalecimento das políticas de incentivo à
qualificação dos servidores do Ifal

Fonte: PRPPI.

No que diz respeito aos convênios, foi
celebrado um com a Fucape - Fundação Instituto
Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia
e Finanças, para a oferta do curso de Mestrado
profissional in company em Ciências Contábeis, com
31 servidores inscritos (25 vagas do edital + termo
aditivo), cuja última entrada foi em 2018.
Outra frente trabalhada para possibilitar a
qualificação do servidores foi a concessão de
afastamento para pós-graduação, sendo 28
afastamentos para docentes e 15 para técnicosadministrativos em 2018.
O Prodoutoral (Programa de Formação
Doutoral Docente) é um programa externo da CAPES
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior, em que o Ifal possui quatro bolsas/
auxílios-moradia concedidas a docentes
doutorandos afastados. Em 2018 foram beneficiados
seis docentes.
Para 2019, há previsão de lançamento de
novo edital do Programa de Incentivo à Qualificação
em cursos de Pós-Graduação – PIQPG. O PIQPG é
um Programa de Incentivo à Qualificação em cursos
de Pós-Graduação para os servidores ativos do
quadro permanente do Ifal. Institui o benefício para o
pagamento de mensalidades em cursos de PósGraduação dos servidores selecionados de acordo
com critérios estabelecidos por edital próprio.
O ProfEPT consiste em um Mestrado
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica
em Rede Nacional. Conta com 40 instituições
associadas e em 2019 o curso oferece 908 vagas no
total, distribuídas em todos os estados da federação,
sendo que 50% delas reservadas para servidores,
técnico-administrativos e docentes, pertencentes ao

quadro permanente da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica. Em Alagoas,
o curso é ofertado pelo Ifal - Campus Benedito
Bentes, oferecendo 24 vagas em 2018, mesmo
número que será destinado em 2019.

Desafios e incertezas:
- Criação de uma política institucional de
formação de servidores capaz de atender tanto
a diversidade de áreas de atuação profissional,
quanto a demanda institucional, adequando-se
aos recursos orçamentários disponibilizados;
- Fortalecer os instrumentos existentes e buscar
novos meios para proporcionar maior nível de
qualificação acadêmica aos servidores do Ifal,
refletindo na melhoria do desenvolvimento das
atividades fins do instituto.

Indicadores:
•

Gastos com Pessoal (GCP). Meta 2018: 75%

Sua fórmula de cálculo é definida pela
Setec/MEC: [(gastos com pessoal) / (gastos totais Bolsa Formação - e-TEC)] *100.

2014

2015

2016

2017

2018

67,0%

72,8%

72,9%

78,9%

79,7%

Fonte: Setec (2014 a 2016) e Plataforma Nilo
Peçanha (2017 a 2018).
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domínios curriculares e à integração das atividades
de ensino, pesquisa e extensão. Neste ano de 2018
foram desenvolvidas 22 ações de formação
(eventos, palestras etc.), em que 1380 servidoras/es
foram formadas/os.
Quanto à qualificação que, diferentemente
da capacitação, concede um título ao seu
concluinte, é considerada alta prioridade no
processo de formação e é vista como diferencial na
instituição.
A nossa política de qualificação propicia a
formação de profissionais que, além do domínio 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,
à implantação de programas de pós-graduação
stricto sensu. O fortalecimento das políticas de
qualificação dos servidores do Ifal assume 4
frentes:
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Titulação do Corpo Docente (TCD). Meta 2018: 4
Convênio ou Programa

Este indicador mede a titulação média do corpo docente efetivo e possui
a seguinte leitura: 1 significa graduação, 2 aperfeiçoamento, 3 especialização, 4
mestrado e 5 doutorado.
2014

2015

2016

2017

2018

3,58

3,68

3,79

3,8

3,8

Fonte: Setec (2014 a 2016) e Plataforma Nilo Peçanha (2017 a
2018).

R$ investido

Mestrado Profissional in
Company em Ciências
Contábeis (Fucape)
Programa de Incentivo à
Qualificação em Cursos de
Pós-Graduação – PIQPG
TOTAL

Servidores
beneficiados

R$ 1.897.200,00

31

R$ 786.366,36

21

R$ 2.683.566,36

52

Fonte: PRPPI.
Assim, em relação a este indicador em 2018, temos:

•

Proporção de execução do investimento em capacitação e qualificação.

O orçamento inicial para capacitação previsto para o ano de 2018 foi de
R$ 317.989,33, no entanto, os gastos totais com cursos e eventos de
capacitação foram de R$ 284.268,06. O investimento em capacitação
empregado pela instituição atingiu 89,4%.
Em 2018, o valor inicial destinado ao orçamento da qualificação foi R$
545.020,61. Porém, devido ao auxílio dos campi no custeio de mensalidades de
cursos de pós-graduação e ao aporte posterior realizado pela gestão do
Instituto, foi investido um total de R$ 2.683.566,36 na qualificação de servidores
em cursos de pós-graduação. Portanto, foi executado 100% do investimento em
qualificação acadêmica.
No total, foram beneficiados 52 (cinquenta e dois) servidores com o
custeio de cursos lato e stricto sensu, sendo 47 em cursos de mestrado e cinco
em cursos de especialização. Em 2016 e 2017 foram beneficiados,
respectivamente, 25 e 18 servidores. O crescimento deve-se ao contrato
celebrado entre Ifal e a Fucape, que beneficiou 31 (trinta e um) servidores.

% de execução do investimento em capacitação e
qualificação
R$ previsto 2018 R$ executado 2018
R$ 863.009,94

R$ 2.967.834,42

Meta 2018

Resultado 2018

89%

100%

Fonte: DGP e PRPPI.

•

Proporção de servidores que concluíram cursos de qualificação.
Meta 2018: 5%

Em 2018, tivemos 69 processos de retribuição por titulação para
docentes e 166 processos de incentivo à qualificação de técnicosadministrativos. Portanto, 235 servidores formalizaram junto ao Ifal a
conclusão de cursos de graduação/pós-graduação. Esse número
corresponde a 13,46% do total de servidores efetivos (1745, sendo 960
docentes e 785 técnicos. Fonte: Plataforma Nilo Peçanha).
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Proporção de servidores que participaram de
cursos de capacitação.
% de servidores que participaram de
cursos de capacitação

Participaçōes Servidores efetivos
2018
2018

316

1745

Meta
2018

Resultado
2018

20%

18%

Fonte: DGP e Plataforma Nilo Peçanha.

4.17. 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.
Busca garantir o alcance dos objetivos que
constam do mapa estratégico do Ifal. Para tanto, são
necessárias iniciativas que permitam a participação
de toda a gestão no planejamento, bem como o seu
acompanhamento e a melhoria contínua do processo.
Em 2018 destacamos o início da elaboração
do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2019-2023, com a definição dos direcionadores
estratégicos (missão, visão e valores) e dos novos
objetivos. Este documento norteará as ações do Ifal

pelos próximos 5 anos e está sendo conduzido por
uma Comissão Central, 4 Comissões Temáticas
(Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão) e 16
Comissões de Campi. A previsão de entrega de todo
o documento é para o primeiro semestre de 2019.
Por este motivo, apenas em fevereiro deste ano
ocorreu outra iniciativa que estava prevista em 2018:
o Evento do Planejamento Ifal 2019.
Para acompanhamento e realização de
ajustes, no decorrer do ano passado foram realizadas
reuniões com a gestão utilizando a ferramenta
Geplanes (http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/
geplanes).
Em relação a essa ferramenta, em 2018 foi
concluído o Termo de Referência para a contratação
do Geplanes Enterprise, versão que, dentre outras
funcionalidades adicionais, inclui o gerenciamento de
riscos. Tem-se a expectativa da sua implementação
ocorrer no ano corrente.
Por fim, foi elaborada, pela Comissão de
Gestão do Orçamento, proposta de um modelo para
implementação do orçamento participativo no Ifal. A
proposta foi aprovada pelo Fórum de Dirigentes de
Administração (Fordap) sendo que, devido ao
processo eleitoral para reitor e diretores-gerais de100
campi, não foi possível realizar a discussão com os
membros do Colégio de Dirigentes e do Conselho 75
Superior, ação que será realizada em 2019.
O orçamento participativo consiste em um
conjunto de práticas que permite a participação da 50
comunidade escolar no debate e na definição dos
destinos orçamentários da instituição, escolhendo
25
quais as prioridades de investimentos, discutindo os
gastos com custeio e contribuindo com a gestão.
Como desafios para 2019 estão o convencimento da 0

gestão sobre a importância da democratização do
processo orçamentário e a sua implementação no
Ifal.
Indicadores:
•

P ro p o r ç ã o d e o b j e t i v o s e s t r a t é g i c o s
alcançados.

Conforme Portaria n° 2386/GR, de
23/10/2017, que revisou o PDI 2014-2018,
considera-se que um Objetivo Estratégico foi
alcançado se seu indicador teve desempenho
(resultado/meta) igual ou superior a 70%. Caso um
objetivo tenha mais de um indicador, devem ser
considerados seus respectivos pesos, definidos
pela PRDI no painel de indicadores do Ifal no
Geplanes.
A meta do Ifal em 2018 foi alcançar 100%
de seus objetivos. Como 13 objetivos estratégicos
foram alcançados no ano, num total de dezesseis
(excetua-se o 4.17), temos um resultado de 81,25%
de objetivos alcançados em 2018 (confira na página
a seguir).

Abril

Maio

Junho

Julho
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TIPO

PESO

META 2018

RESULTADO
2018

Nível de satisfação dos beneficiados em cada evento/projeto/ação.
1. Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou arranjos/
Número de municípios atendidos nas ações de extensão.
grupos sociais e culturais, com vistas ao intercâmbio de experiências
e ao estabelecimento de ações de colaboração.
Número de parcerias firmadas no desenvolvimento das ações de extensão.

Maior melhor

25

70,00%

95,91%

137,01%

Maior melhor

25

25

77

308,00%

Maior melhor

25

150

422

281,33%

OBJETIVO

INDICADOR

% REALIZADO % ALCANCE
DA META
DO OBJETIVO

OBJETIVO
ALCANÇADO?

229,45%

SIM

Número de pessoas beneficiadas pelas ações (eventos e projetos) da rede.

Maior melhor

25

27.000

51.691

191,45%

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

Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor produtivo.

Maior melhor

100

22

30

136,36%

136,36%

SIM

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

Número de convênios firmados pelas ações da rede com o setor público.

Maior melhor

100

8

20

250,00%

250,00%

SIM

126,29%

SIM

104,41%

SIM

122,67%

SIM

32,13%

NÃO

0,00%

NÃO

162,83%

SIM

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

5. Consolidar a expansão do IFAL para ampliar a oferta de seus
serviços.

6. Garantir a oferta regular de cursos na modalidade a distância.
7. Adequar a infraestrutura dos campi para uma oferta apropriada
dos cursos.
8. Aumentar a captação de recursos próprios.
9. Incrementar o número de vagas nos cursos oferecidos pelo IFAL,
sendo parte das novas vagas destinadas a pessoas com
necessidades específicas.
OBJETIVO
10. Instituir e/ou consolidar as instâncias colegiadas.

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

12. Implementar sistema integrado de gestão institucional.

Eficiência Acadêmica.

Maior melhor

15

40,00%

46,00%

115,00%

Matriculados classificados de acordo com a renda familiar per capita (MRF).
Relação de Alunos por Professor (RAP).

Maior melhor
Maior melhor

5
15

80,00%
20

27,00%
22

33,75%
110,50%

Taxa de Conclusão (= RCM).
Taxa de Retenção (= RFE).
Taxa de Evasão.

Maior melhor
Menor melhor
Menor melhor

15
15
15

10,00%
35,00%
15,00%

14,67%
10,74%
14,80%

146,70%
169,31%
101,33%

Taxa de Reprovação - Cursos FIC.

Menor melhor

10

30,00%

0,89%

197,03%

Taxa de discentes beneficiados com auxílios/bolsas da assistência
estudantil.
Gasto Corrente por Matrícula.
Relação Candidato por Vaga (RCV).
Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIM).
Número de Campi da Expansão Finalizados.
Proporção de cursos ofertados na modalidade a distância.

Maior melhor

10

100,00%

84,72%

84,72%

Menor melhor
Maior melhor
Maior melhor
Maior melhor
Maior melhor

25
25
25
25
50

R$ 12.000,00
7
18,00%
2
10,00%

R$ 17.460,93
6
32,89%
2
19,30%

54,49%
80,43%
182,72%
100,00%
193,00%

Proporção de matrículas em curso a distância.
Gastos com Investimentos (CGI).

Maior melhor
Maior melhor

50
30

12,00%
15,00%

6,28%
2,40%

52,33%
16,00%

Gastos com outros custeios (excluído benefícios e PASEP) (GOC).

Menor melhor

30

18,00%

19,60%

91,11%

Realização das demandas previstas no PDI.

Maior melhor

40

42,00%

0,00%

0,00%

Captação de recursos.

Maior melhor

100

R$ 2.000.000,00

R$ 0,00

0,00%

Número de vagas ofertadas para Pessoas com Necessidades Específicas
(PNE).

Maior melhor

50

300

617

205,67%

Taxa de crescimento do número de vagas.

Maior melhor

50

4,00%

4,80%

120,00%

INDICADOR

TIPO

PESO

META 2018

RESULTADO
2018

% REALIZADO % ALCANCE
DA META
DO OBJETIVO

Proporção de instâncias colegiadas instituídas.

Maior melhor

100

100,00%

90%

90,00%

Percentual de discentes em projetos/ações de ENSINO, PESQUISA e
EXTENSÃO.

Maior melhor

50

9,00%

12,89%

143,22%

Percentual de projetos de ENSINO oriundos de ações de EXTENSÃO.

Maior melhor

10

3,00%

0,00%

0,00%

Percentual de projetos de ENSINO oriundos de projetos de PESQUISA.

Maior melhor

10

3,00%

0,00%

0,00%

Percentual de projetos de EXTENSÃO oriundos de projetos de PESQUISA.

Maior melhor

10

5,00%

3,73%

74,60%

Percentual de projetos de PESQUISA oriundos de ações de EXTENSÃO.

Maior melhor

10

6,00%

0,00%

0,00%

Percentual de projetos de PESQUISA oriundos de projetos de ENSINO.
Proporção de módulos do sistema integrado implantados.
Índice de satisfação dos usuários com os sistemas.

Maior melhor
Maior melhor
Maior melhor

10
50
50

5,00%
6,00%
70,00%

0,00%
3,00%
70,00%

0,00%
50,00%
100,00%

Ações relacionadas às práticas socioambientais adotadas.

Maior melhor

50

90

62

68,89%

OBJETIVO
ALCANÇADO?

90,00%

SIM

79,07%

SIM
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75,00%

SIM

6. Garantir a oferta regular de cursos na modalidade a distância.
7. Adequar a infraestrutura dos campi para uma oferta apropriada
dos cursos.
8. Aumentar a captação de recursos próprios.
9. Incrementar o número de vagas nos cursos oferecidos pelo IFAL,
sendo parte das novas vagas destinadas a pessoas com
necessidades específicas.
OBJETIVO
10. Instituir e/ou consolidar as instâncias colegiadas.

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

12. Implementar sistema integrado de gestão institucional.

Menor melhor

15

15,00%

14,80%

101,33%

Menor melhor

10

30,00%

0,89%

197,03%

Taxa de discentes beneficiados com auxílios/bolsas da assistência
estudantil.
Gasto Corrente por Matrícula.
Relação Candidato por Vaga (RCV).
Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIM).
Número de Campi da Expansão Finalizados.
Proporção de cursos ofertados na modalidade a distância.

Maior melhor

10

100,00%

84,72%

84,72%

Menor melhor
Maior melhor
Maior melhor
Maior melhor
Maior melhor

25
25
25
25
50

R$ 12.000,00
7
18,00%
2
10,00%

R$ 17.460,93
6
32,89%
2
19,30%

54,49%
80,43%
182,72%
100,00%
193,00%

Proporção de matrículas em curso a distância.
Gastos com Investimentos (CGI).

Maior melhor
Maior melhor

50
30

12,00%
15,00%

6,28%
2,40%

52,33%
16,00%

Gastos com outros custeios (excluído benefícios e PASEP) (GOC).

Menor melhor

30

18,00%

19,60%

91,11%

Realização das demandas previstas no PDI.

Maior melhor

40

42,00%

0,00%

0,00%

Captação de recursos.

Maior melhor

100

R$ 2.000.000,00

R$ 0,00

0,00%

Número de vagas ofertadas para Pessoas com Necessidades Específicas
(PNE).

Maior melhor

50

300

617

205,67%

Taxa de crescimento do número de vagas.

Maior melhor

50

4,00%

4,80%

120,00%

INDICADOR

TIPO

PESO

META 2018

RESULTADO
2018

ALCANCE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Proporção de instâncias colegiadas instituídas.

Maior melhor

100

100,00%

90%

90,00%

Percentual de discentes em projetos/ações de ENSINO, PESQUISA e
EXTENSÃO.

Maior melhor

50

9,00%

12,89%

143,22%

Percentual de projetos de ENSINO oriundos de ações de EXTENSÃO.

Maior melhor

10

3,00%

0,00%

0,00%

Percentual de projetos de ENSINO oriundos de projetos de PESQUISA.

Maior melhor

10

3,00%

0,00%

0,00%

Percentual de projetos de EXTENSÃO oriundos de projetos de PESQUISA.

Maior melhor

10

5,00%

3,73%

74,60%

Percentual de projetos de PESQUISA oriundos de ações de EXTENSÃO.

Maior melhor

10

6,00%

0,00%

0,00%

Percentual de projetos de PESQUISA oriundos de projetos de ENSINO.
Proporção de módulos do sistema integrado implantados.
Índice de satisfação dos usuários com os sistemas.

Maior melhor
Maior melhor
Maior melhor

10
50
50

5,00%
6,00%
70,00%

0,00%
3,00%
70,00%

0,00%
50,00%
100,00%

Ações relacionadas às práticas socioambientais adotadas.

Maior melhor

50

90

62

68,89%

Maior melhor

0

50

109

218,00%

Maior melhor

50

148

89

60,14%

Maior melhor

100

60,00%

100,00%

166,67%

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

Número de ações de associativismo e empreendedorismo.

Maior melhor

50

19

29

152,63%

Número de empresas juniores em funcionamento.

Maior melhor

50

1

1

100,00%

Gastos com Pessoal (GCP).

Menor melhor

20

75,00%

77,00%

97,33%

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

Titulação do Corpo Docente (TCD).

Maior melhor

20

4

4

95,00%

Proporção de execução do investimento em capacitação e qualificação.

Maior melhor

20

89,00%

100,00%

112,36%

Proporção de servidores que concluíram cursos de qualificação.

Maior melhor

20

5,00%

13,46%

269,20%

Proporção de servidores que participaram de cursos de capacitação.

Maior melhor

20

20,00%

18,00%

90,00%

14. Criar condições para atender as demandas das pessoas com
necessidades específicas.

SIM

122,67%

SIM

32,13%

NÃO

0,00%

NÃO

162,83%

SIM

% REALIZADO % ALCANCE
DA META
DO OBJETIVO

Número de ações extensionistas com princípios sustentáveis.
Número de práticas com responsabilidade socioambiental adotadas pelo
IFAL.
Taxa de estudantes com necessidades específicas acompanhados pelo
NAPNE.

13. Instituir práticas e disseminar a cultura da sustentabilidade.

104,41%

OBJETIVO
ALCANÇADO?

90,00%

SIM

79,07%

SIM

75,00%

SIM

64,51%

NÃO

166,67%

SIM

126,32%

SIM

132,78%

SIM
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5. Consolidar a expansão do IFAL para ampliar a oferta de seus
serviços.

Taxa de Evasão.
Taxa de Reprovação - Cursos FIC.
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5.1. DECLARAÇÃO DO PRÓ-REITOR DE
ADMINISTRAÇÃO, DO PRÓ-REITOR DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DO
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
No Ifal são três os setores responsáveis pela área da gestão: a PróReitoria de Administração/PROAD, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional/PRDI e a Diretoria de Gestão de Pessoas/DGP, cujas competências
encontram-se no Regimento Geral.
A PROAD é dirigida por um Pró-Reitor nomeado pelo Reitor e é o órgão
executivo responsável por planejar, propor, fomentar, coordenar e supervisionar
as políticas de gestão orçamentária, financeira, administrativa e de suprimentos.
A PRDI também é dirigida por um Pró-Reitor nomeado pelo Reitor e é o
órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as
atividades e políticas de planejamento e desenvolvimento institucional
(infraestrutura e TI). Diferentemente da PROAD, que realiza a proposta
orçamentária anual, a PRDI atua no planejamento estratégico (PDI) e no plano de
ações anual.
A DGP é uma diretoria sistêmica subordinada ao Reitor, responsável pela
admissão, contratação e desenvolvimento de pessoal, promoção de qualidade
de vida no trabalho e saúde do servidor, processamento da folha de pagamento,
execução e acompanhamento de processos relacionados à movimentação de
pessoal, tais como progressão, afastamentos, aposentadoria, remoção, dentre
outras atividades.
Dos 17 objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional
do Ifal (PDI 2014-2018), 6 estão relacionados diretamente à área da gestão:
➔ Consolidar a expansão do IFAL para ampliar a oferta de seus serviços;
➔ Adequar a infraestrutura dos campi para uma oferta apropriada dos cursos;
➔ Implementar sistema integrado de gestão institucional;

➔ 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;
➔ Instituir práticas e disseminar a cultura da sustentabilidade;
➔ Promover a formação continuada dos servidores para o alcance dos resultados
institucionais.
Todas as iniciativas, ações, metas e resultados relacionados a estes
objetivos em 2018 já foram abordados no Capítulo 4 (Resultados da Gestão) deste
relatório. Desta forma, apenas destacamos a seguir as principais iniciativas/ações
de sucesso:
• Finalização do projeto executivo da obra de complementação do Campus São
Miguel dos Campos e inauguração do Campus Coruripe, Campus Arapiraca e
Auditório do Campus Maceió. As iniciativas relacionadas a obras/reformas
demandam um grande investimento de capital, mas se fazem necessárias para
que o Ifal cumpra sua missão de ofertar educação de qualidade e para que
alcance seus objetivos, especialmente o de consolidar a expansão e adequar a
infraestrutura.
• Manutenção de um Calendário de Compras e Contratações Comuns, que
consiste no planejamento anual das compras e contratações que atendam a
instituição como um todo (e não apenas a uma determinada unidade);
• Implementação dos módulos Pesquisa, Extensão e Contratos nos sistemas SIG;
• Implementação do Processo Eletrônico Nacional - PEN na Reitoria e em 5
campi, para determinados tipos de processos, trazendo eficiência, transparência,
sustentabilidade, dentre outros benefícios à administração;
• Oferta de cursos de curta duração, incluindo turmas para o Programa de
Formação Iniciada e Continuada;
• Fortalecimento das políticas de qualificação dos servidores, incluindo um
convênio com a Fucape para ofertar Mestrado Profissional in Company em
Ciências Contábeis.
• Contratação de tradutores intérpretes em Libras para atender a demanda dos
campi com alunos surdos;
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS
ESPECIAIS DA GESTÃO
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Quanto aos próximos passos, destacamos a construção de 5 campi que ainda se encontram em sedes provisórias, além da manutenção de infraestrutura de
materiais e serviços aptos ao atendimento das finalidades institucionais em todos os campi, constituindo-se esse objetivo num verdadeiro desafio frente à redução de
orçamento. Isso inclui, também, a ampliação da rede wifi a todos os campi e aquisição de equipamentos de videoconferência. Para a Gestão de Pessoas, os desafios
compreendem a implantação do Assentamento Funcional Digital e da Política de Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito do Ifal.
Por fim, declaramos que o conteúdo deste capítulo encontra-se em conformidade com a legislação vigente, além de apresentar confiabilidade por suas
informações serem extraídas dos principais sistemas gerenciais da administração pública, tais como SIAPE, SIAFI e Plataforma Nilo Peçanha.

Wellington Spencer Peixoto
Pró-Reitor da PROAD

Carlos Guedes de Lacerda
Pró-Reitor da PRDI

Wagner dos Santos Fonseca
Diretor da DGP
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• Adoção de critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições, dando cumprimento às exigências legais;
• Incentivo a ações e práticas com responsabilidade socioambiental, tal como a parceria com a Cooperativa dos Catadores da Vila Emater (COOPVILA), para a realização
da coleta seletiva na Reitoria.
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Na condição de autarquia federal, o Ifal é vinculado diretamente à
Secretaria de Educação Tecnológica do Ministério da Educação - Setec/MEC e
apresenta sua sustentabilidade financeira apoiada primordialmente em recursos
oriundos da União, que é sua mantenedora, estando estes recursos consignados
anualmente no Orçamento Geral da União por meio de lei específica, a Lei
Orçamentária Anual - LOA.
O Ifal conta ainda com recursos adicionais decorrentes de emendas
parlamentares, termos de execução descentralizada e outros instrumentos
congêneres com órgãos públicos e entidades privadas, que permitem fazer face à
crescente despesa com a manutenção e a necessidade de ampliação no nível de
investimentos.

OBS: A fonte dos dados desta Seção 5.2 foi o Tesouro Gerencial (fevereiro/2019).

O orçamento destinado ao cumprimento das despesas com pessoal ativo,
pessoal inativo, pensionistas, encargos sociais e benefícios aos servidores
independe, de certa forma, da gestão do Ifal. O aporte de recursos, nesse caso, é
consequência do número de servidores do quadro e da política salarial do Governo
Federal.
A parcela do orçamento referente às despesas de custeio e capital (exceto
benefícios aos servidores), proveniente da União, é definida pela SPO/MEC, com
base em uma matriz parametrizada, denominada Matriz Conif. Essa matriz é um
modelo matemático, elaborado numa parceria entre o Conif e a Setec/MEC, que
visa distribuir o montante destinado aos institutos federais com base em alguns
parâmetros. A lógica da composição da Matriz considera essencialmente as
matrículas dos alunos. Dessa forma, os principais fatores que impactam no valor
destinado a cada instituição é a quantidade de alunos matriculados e a quantia a
ser distribuída entre os institutos. O orçamento destinado ao Ifal pela Matriz Conif
em 2018 foi 0,49% menor em relação ao ano de 2017.
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5.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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A execução orçamentária e financeira no Ifal ocorre de forma
descentralizada, com a Reitoria, que atua como setorial contábil, orçamentária e
financeira, e os 16 campi, os quais são responsáveis pela emissão de seus
documentos, dando aos gestores maior celeridade e transparência em suas
ações. O montante de cada campus e da Reitoria é definido pela Matriz Conif.
Deste montante, 15% é destinado para as Ações Institucionais, recurso gerido
pela Reitoria e aplicado na realização das políticas institucionais nas áreas de
ensino, de pesquisa, de extensão, assistência estudantil, infraestrutura,
tecnologia, gestão, capacitação e qualificação de servidores, sempre com foco
nas definições do PDI.
Registra-se que, além de incentivar que os atos de gestão orçamentária
e financeira estejam em conformidade com legislação, o Ifal empreendeu
esforços para permitir maior acompanhamento e controle dos gastos.

Acompanhamento e controle dos gastos
a) Realização de reuniões com gestores e equipe visando o
acompanhamento do planejamento orçamentário e controle dos
gastos das unidades;
b) Realização de reuniões com a comunidade acadêmica para
apresentar noções básicas de orçamento, modelo orçamentário
do Ifal e ferramentas para acompanhamento dos gastos;
c) Aprimoramento dos mecanismos de monitoramento das
despesas, utilizando o Plano Interno e as UGRs no SIAFI, por
meio do Tesouro Gerencial.
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Os recursos oriundos de descentralizações de crédito foram obtidos em
sua totalidade por meio de Termos de Execução Descentralizada, firmados com
as áreas vinculadas ao Ministério da Educação. Em 2018, estes recursos
corresponderam a 3,07% do orçamento total do Ifal e foram utilizados para
equipar, construir e reformar alguns de nossos campi, além de custear as ações
dos programas institucionais Pronatec, Mulheres Mil, Universidade Aberta do
Brasil - UAB e Rede e-Tec do Brasil.
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Conformidade dos atos
a) Comprometimento para executar as recomendações e determinações dos órgãos de
controle interno e externo;
b) Elaboração e disseminação de normatividades em consonância com a legislação
federal;
c) Participação em treinamentos sobre as práticas de execução orçamentária e financeira.
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Os recursos diretamente arrecadados são consignados na Lei Orçamentária Anual
e foram captados por meios de ações, como prestação de serviços diversos, aluguel de
ambientes e realização de concursos, compondo uma parcela que correspondeu a 0,23%
do valor da LOA. Em relação ao ano de 2017, houve redução na arrecadação na ordem de
16,99%.
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O Programa Gestão de
Manutenção do MEC - 2109 aglutinou
as Ações Orçamentárias que
financiaram o pagamento dos gastos
com pessoal ativo, as despesas com
benefícios aos servidores (auxíliotransporte, auxílio-alimentação,
a s s i s t ê n c i a p r é - e s c o l a r, a u x í l i o natalidade e auxílio-funeral), assistência
médica, odontológica e auxílio-moradia
e a contribuição para o regime de
previdência.
A Ação 20RL tem como
finalidade financiar o desenvolvimento
de ações visando o funcionamento dos
cursos da instituição, além custear a
manutenção dos serviços terceirizados,
o pagamento de serviços públicos, a
manutenção de infraestrutura física por
meio de obras de pequeno vulto que
envolvam reforma ou adaptação e
aquisição ou reposição de materiais,
inclusive aquelas inerentes às pequenas
obras, a aquisição ou reposição de
acervo bibliográfico e veículos, a
capacitação de recursos humanos, a
prestação de serviços à comunidade, a
promoção de subsídios para estudos,
análises, diagnósticos, pesquisas e
publicações científicas, bem como as
demais contratações necessárias ao
desenvolvimento de suas atividades.
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Principais Programas e Ações
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A Ação 2994 visa a
realização de iniciativas típicas de
assistência ao educando, cuja
concessão seja pertinente sob o
aspecto legal e contribua para o
bom desempenho do aluno na
escola, como fornecimento de
alimentação, atendimento médicoodontológico, alojamento e
transporte.
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Em 2018, além da Portaria nº 17, do MPDG,
que suspendeu novas contratações para locação de
veículos, imóveis, máquinas e equipamentos, e a
aquisição de veículos e imóveis, o Decreto nº
9.276/2018 estabeleceu o cronograma mensal de
desembolso do Poder Executivo federal, impondo
contingenciamento orçamentário e financeiro para
2018.
O contingenciamento orçamentário e
financeiro ocorre devido à insuficiência de
arrecadação por parte do Governo Federal e
representa o adiamento ou vedação da execução
das despesas previstas na LOA com custeio e
investimento.
Os limites orçamentários para custeio e
investimentos foram liberados em sua totalidade em
2018. Porém, além da incerteza se efetivamente
receberíamos a autorização para utilização dos
créditos na sua integralidade, podemos observar que
na metade do exercício só tínhamos recebido 70%
do limite para custeio e 40% para investimentos. Os
limites totais apenas foram liberados em setembro,
para investimentos, e outubro, para custeio.
As principais consequências das
suspensões e contingenciamentos foram: imposição
de replanejamentos orçamentários durante o ano de
2018, visando atender as obrigações contratuais dos
serviços essenciais; cancelamento ou atraso na
realização de novas despesas para algumas
a t i v i d a d e s fi n a l í s t i c a s , e m e s p e c i a l p a r a
investimentos; liberação dos limites orçamentários
próximos ao final do exercício que ocasionaram

atraso nos procedimentos licitatórios estimulando as
inscrições de restos a pagar, ou até mesmo no seu
cancelamento; impossibilidade de locações e
aquisições, essenciais ao bom desempenho das
atividades.

Principais Desafios
¬
Expandir as ações institucionais com o
cenário de restrições orçamentárias e financeiras;
¬
Evoluir princípios visando o
aperfeiçoamento da qualidade e da transparência
dos gastos públicos.
Ações Futuras
¬
Aprimorar a relação entre o planejamento e
a execução orçamentária, utilizando a metodologia
de detalhamento das despesas por meio do Plano
Interno;
¬
Adotar mecanismos que permitam ampliar a
participação da comunidade escolar no processo
orçamentário;
¬
Oferecer aos gestores ferramentas que
colaborem com o processo decisório e de gestão
estratégica;
¬
Ampliar a qualificação dos servidores,
visando melhorar a gestão orçamentária e financeira
no Ifal;
¬
Ampliar e aperfeiçoar a ação de
normatização das rotinas e procedimentos
contábeis, orçamentários e financeiros, visando a
maior eficiência e a modernização da gestão.
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Contingenciamento de Despesas
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5.3. GESTÃO DE PESSOAS

Conformidade legal
A Diretoria de Gestão de Pessoas é um órgão seccional do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec, cuja atuação fundamenta-se
pelas Leis nº 8.112/90, 12.772/12 e 11.091/05, Decretos nº 93.215/86 e 9.262/18,
Portarias do Ministério de
Educação e Resoluções do próprio Ifal, que
regulamentam e disciplinam a administração, desenvolvimento e movimentação
de pessoal.

Avaliação da força de trabalho
Docentes efetivos Docentes substitutos Técnicos Administrativos Intérpretes
960

73

6

Servidores com abono permanência
79

Capítulo 5

Alocação de pessoas
Em termos de admissão de pessoal, o Ifal nomeou 57 Professores efetivos
e contratou 53 Professores substitutos e 06 Tradutores e Intérpretes de Libras. A
DGP promoveu o primeiro Programa de Acolhimento de Novos Servidores em
2018, contemplando cerca de 250 novos servidores no Instituto, entre docentes e
técnicos-administrativos ingressantes nos anos de 2017 e 2018. Para TécnicosAdministrativos em Educação não houve novas nomeações nesse exercício,
devido à restrição constante no Decreto nº 9.262/18, anexo IV, dos cargos para os
quais ficaram vedados abertura de concurso público e provimento de vagas
adicionais em relação ao previsto no edital.
Saúde do servidor
Iniciativas importantes foram realizadas na área da saúde do servidor,
como a consolidação da Unidade do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde
do Servidor - Siass, exclusiva para a perícia médica e o atendimento dos
servidores do Ifal; a criação da Coordenação de Qualidade de Vida no Trabalho
dentro da estrutura da Coordenação de Saúde do Servidor, que em 2018 realizou
diversas ações com vistas à promoção da saúde e bem estar, tais como
meditação, palestras motivacionais e de prevenção a doenças, yoga, massagem,
convênios com academias e rodas de conversa.

785

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha
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Natureza da
despesa

2017

2018

Ativos

310911

R$ 202.308.089,97 R$ 222.084.423,05

Aposentados

319001

R$ 40.448.969,19

R$ 44.892.829,26

Pensionistas

319003

R$ 10.457.925,54

R$ 11.808.360,80

TOTAL

R$ 253.214.984,70 R$ 278.785.613,11

Fonte: Tesouro Gerencial.
O aumento da despesa com pessoal ativo justifica-se pelo ingresso de
novos servidores (77), a partir das nomeações de dezembro de 2017, mas que
entraram na folha de pagamento a partir do efetivo exercício em janeiro de 2018.
O ano de 2018 foi marcado por controvérsias do período eleitoral,
indicativos de mudança na aposentadoria do executivo federal, e no âmbito do
Ifal, pela consolidação do ponto eletrônico com a jornada de trabalho de 8h/dia,
o que motivou alguns servidores a pedirem aposentadoria.

Desafios
Para 2019, a Gestão de Pessoas terá por desafios a elaboração da
política de qualidade de vida no trabalho, definida como objetivo estratégico do
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2019-2023; e a implantação do
Assentamento Funcional Digital no âmbito do Ifal.

Nível Superior
Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

19,2%

28,3%

39,8%

12,7%

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

DESPESAS COM PESSOAL
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Capacitação
Em 2018 foram registradas 316 participações em 17 cursos de curta
duração promovidos pela Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento
de Pessoal, incluindo três turmas de curso de Formação de Instrutores,
referentes ao Programa de Formação Iniciada e Continuada, que habilitaram
44 servidores para atuarem como instrutores. Em relação aos eventos de
capacitação, que compreendem a participação em congressos, seminários,
atualizações, entre outros, foram registradas 65 participações.
O Ifal sediou, de 18 a 21 setembro de 2018, o XXXVIII Encontro
Nacional de Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das Instituições
Federais de Ensino - ENDP, tendo reunido mais de 650 técnicos e dirigentes
de Gestão de Pessoas dos Institutos e Universidades Federais de todo o país.
O evento foi realizado pelo Ifal em parceria com a Comissão Nacional de
Dirigente de Pessoal e Recursos Humanos - CNDP, com o apoio da
Universidade Federal de Alagoas.
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Detalhamento dos gastos das contratações por
finalidade e especificação dos tipos de serviços
contratados para o funcionamento administrativo

Quantitativo de contratos formalizados em 2018 pelas 17 unidades contratantes
Santana do Ipanema
3
São Miguel dos Campos
4
Piranhas
4

Penedo
6

Reitoria (Incluídos os dos
Campi Batalha, Benedito
Bentes, Coruripe, Rio Largo e
Viçosa
57

Murici
6
Maragogi
7

Tipo de Serviço
Acesso à Internet

Valor (R$)
executado
395.987,00

Outsourcing de Impressão

572.693,00

Locação da Central Telefônica

656.751,00

Serviços Agropecuários

671.254,00

Água e Esgoto

754.910,00

Manutenção Predial

865.967,00

Implantação e Manutenção de
Software
Qualificação de servidores

997.111,00
2.221.587,00

Energia Elétrica

3.561.989,00

Limpeza e Higienização

4.238.532,00

Vigilância Ostensiva

5.317.893,00

Apoio Administrativo

5.340.060,00

Fonte: PROAD.

Arapiraca
2

Maceió
7

Total
128

Satuba
9

Palmeira dos Índios
11

Marechal Deodoro
2

Fonte: Sistema de Gestão de Contratos - SICON - Portal de Compras - Governo Federal.
Os Campi Batalha, Benedito Bentes, Coruripe, Rio Largo e Viçosa, por não possuírem UASG/
CNPJ próprios, utilizam-se da plataforma da Reitoria, aumentando as formalizações desta em
comparação às demais unidades.

Modalidade da Licitação x Valor executado em 2018
60 Pregões - R$ 24.132.303,00
95 Contratações Diretas - R$ 7.328.818,00
07 Regimes Diferenciados de Contratação - R$ 639.193,00
Fonte: Portal de Compras - Governo Federal.

Conformidade legal
As unidades do Ifal contam com a assessoria jurídica da Procuradoria Federal do Ifal, localizada na Reitoria, garantindo a conformidade das contratações
com as normas, principalmente com as Leis n° 8.666/93, 10.520/02 e 12.462/11 e Instruções Normativas do Ministério do Planejamento (MP), com destaque às INs
n° 04/2014 e 03/2018 (Seges/MP) e 05/2017 (STI/MP). Além disso, contamos com a Auditoria Interna que verifica, por amostragem, a regularidades das contratações.
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5.4. GESTÃO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
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As contratações mais relevantes do Ifal são
de obras e reformas, realizadas por meio do Regime
Diferenciado de Contratações (RDC) e estão
detalhadas no gráfico a seguir:

R$ 12.561,77

Satuba

R$ 61.765,27

Penedo
Maragogi
Piranhas
Maceió
São Miguel dos Campos

R$
483.776,11
R$
589.987,72
R$
603.945,80
R$
833.077,26

Fonte: Tesouro Gerencial (fevereiro 2019).
As contratações mais relevantes do Instituto
estão alinhadas com os grandes objetivos
formalizados no Planejamento Estratégico do Ifal
(http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/geplanes),
mais especificamente com os a seguir:

RDC - 2018
Rio Largo

Terceirização de mão de obra - R$ 18.774.989,00
T.I. - R$ 3.646.689,00
Locação de imóveis - R$ 1.217.824,00
Qualificação de servidores - R$ 2.221.587,00

R$
8.845.339,00

Fonte: Portal de Compras - Governo Federal.
Destacam-se, ainda, as contratações
relativas aos cursos de capacitação e qualificação de
servidores, bem como as relativas ao funcionamento
administrativo do Ifal, especialmente serviços de
vigilância, limpeza, apoio administrativo, manutenção
predial e motorista. Cabe ressaltar a ação realizada
pelo Ifal na área administrativa, por meio do aditivo
de supressão de valor de nove contratos de pósgraduação stricto sensu individuais de servidores
para equiparar ao valor pago do contrato in company,
resultando na economia de R$111.601,80 no
orçamento para qualificação de servidores do Ifal.

➢ Consolidar a expansão do Ifal para ampliar a
oferta de seus serviços;
➢ Adequar a infraestrutura dos campi para uma
oferta apropriada dos cursos;
➢ Implementar sistema integrado de gestão
institucional;
➢ Promover a formação continuada dos servidores
para o alcance dos resultados institucionais.
Justificam-se essas contratações mais
relevantes pela necessidade de:
❏
Prover a infraestrutura física para o
funcionamento das atividades institucionais dos
campi do Ifal;
❏
Capacitar os servidores para melhorar o
desempenho e apoiar o desenvolvimento dos
processos, com consequente melhoria de resultados
do Ifal, bem como na qualidade de ensino;
❏
Garantir a plena realização das atividades
administrativas.

Por fim, não houve licitação para o objeto
publicidade e propaganda em 2018, e o contrato
existente é com a imprensa nacional para publicação
no Diário Oficial da União, assinado em 2016, com
vigência indeterminada, no valor anual estimado de
R$230.000,00.
Contratações diretas: participação nos processos
de contratação, principais tipos e justificativas
para realização
Inexigibilidades
O Ifal totalizou 72 contratações por
inexigibilidade, destacando-se as contratações para
custeio de cursos e inscrições em eventos.
Justificam-se as contratações de cursos e
participações em eventos com base no Plano de
Desenvolvimento Institucional 2014-2018 do Ifal, que
trata sobre Qualificação. Com este serviço, pretendese atender à política de qualificação do plano de
carreira dos cargos de Técnicos-Administrativos em
Educação, instituído pela Lei n° 11.091/2005, e
qualificar os servidores para desempenhar com maior
eficiência suas atividades setoriais.
Dispensas
Em 2018 foram realizadas 23 dispensas de
licitação, destacando-se as contratações de serviços
enquadrados no inciso II do art. 24 da Lei n°
8.666/93. Justifica-se a realização de tais
c o n t r a t a ç õ e s p o r s e t r a t a re m d e s e r v i ç o s
enquadrados nos pressupostos do Decreto n°
2.271/1997, constituindo-se em atividades materiais
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Contratações mais relevantes, sua associação
aos objetivos estratégicos e justificativas para
essas contratações
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% de Inexigibilidades realizadas - Ifal 2018
Maceió; 1,39%

Piranhas; 8,70%

São Miguel dos Campos;
2,78%

Reitoria; 94,44%

% de Dispensas realizadas - Ifal 2018
Maragogi; 4,35%

Arapiraca; 4,35%

Reitoria; 34,78%

Murici; 17,39%

Satuba; 26,09%

Fonte: PROAD.

As particularidades e necessidades específicas de cada
campus do Instituto Federal de Alagoas é o principal desafio da gestão
de licitações e contratos, considerando o atual quantitativo de 17
unidades institucionais contratantes. Entende-se que a integração de
compras entre os campi resulta em consideráveis ganhos de escala,
porém dificuldades operacionais por vezes resultam em retrabalho e
atrasos nas contratações. Outras dificuldades foram enfrentadas na
gestão de licitações e contratos:
➢ Constante alteração nas legislações federais relativas às
contratações;
➢ Manutenção da qualidade dos serviços prestados com uso de
menos recursos financeiros, em face da restrição orçamentária
(contingenciamento) no âmbito da Administração Pública;
➢ Falta de pessoal qualificado para atuar na área, rotatividade dos
servidores e instabilidades nos sistemas governamentais.
Ações futuras

Marechal Deodoro; 4,35%
Piranhas; 8,70%

Principais desafios

Buscamos a padronização nos procedimentos dos setores
envolvidos nas contratações. Almejamos, ainda, a implantação dos
módulos Compras, Contratos e Orçamento do Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos, de forma a facilitar a divulgação
e busca das informações entre os campi do Instituto.
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acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do
contratante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo
plano de cargos.
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Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do seu custo-benefício e
impacto sobre os objetivos estratégicos
Em 2018 o Instituto Federal de Alagoas investiu

Conformidade legal

R$ 8.337.078,47 milhões

em obras,

reformas e compras de equipamentos. Este valor refere-se ao que foi executado do exercício 2018 e de
exercícios anteriores.

• Lei nº 4.320/1964: Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e contrOle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal;
• Decreto-Lei nº 200/167: Dispõe sobre a organização
da Administração Federal, estabelece diretrizes para a
Reforma Administrativa e dá outras providências;
• Constituição Federal de 1988;
• Lei nº 8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos:
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;
• Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal: Estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências;
• Portaria STN nº 448/2002: Divulga o detalhamento
das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039
e 449052;
• Decreto nº 9.373/2018 – REUSE: Dispõe sobre a
alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a
disposição final ambientalmente adequadas de bens
móveis no âmbito da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional;
• Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público – NBCAS.
Fonte: PROAD.
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Dentre os RESULTADOS decorrentes desses investimentos, podemos citar:

Fonte: PROAD.

Outras iniciativas das obras/reformas tiveram valores apenas
empenhados em 2018, mas que, devido à importância, faz-se necessário citar.
Três referiram-se à contratação de projetos executivos, a saber: reforma do
espaço multieventos do Campus Maceió, regularização da licença ambiental de
operação do Campus Marechal Deodoro e ampliação e modernização da rede
elétrica do Campus Satuba, totalizando R$145.993,80. Os referidos projetos
deverão ter licitada a execução da obra no ano de 2019.

➢ As obras e adequações realizadas nos campi
permitem um melhor
atendimento da comunidade acadêmica. A mudança de sedes provisórias para
sedes definitivas, por exemplo, disponibiliza para a comunidade um padrão de
06 blocos, quais sejam: pedagógico/administrativo, auditório, biblioteca,
vivência, ginásio e laboratórios especiais;
➢ A aplicação de recursos em infraestrutura móvel possibilitou o
aperfeiçoamento das ações de gestão institucional, fomentando, por
consequência, as atividades ensino, pesquisa e extensão, também
contempladas por esses investimentos.
Os investimentos realizados estão relacionados aos objetivos
estratégicos “Consolidar a expansão do Ifal para ampliar a oferta de seus
serviços” e “Adequar a infraestrutura dos campi para uma oferta apropriada dos
cursos”.
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O valor empenhado para a obra de complementação do Campus São
Miguel dos Campos, R$4.753.256,45, não foi executado no exercício de 2018
devido ao processo licitatório ter sido homologado somente em 07 de
dezembro de 2018, quando da publicação do resultado. A emissão da ordem de
serviço foi emitida somente em fevereiro de 2019.
Foram empenhados R$1.035.581,73 em obras de infraestrutura para
adequação dos sistemas de combate a incêndio e pânico dos Campi Palmeira,
Penedo e Satuba. Desse valor, R$ 611.296,21 foram liquidados na obra de
adequação das instalações de combate a incêndio e pânico do Campus
Palmeira dos Índios. O valor referente à obra de adequação das instalações de
combate a incêndio do Campus Penedo não foi executado no ano 2018 porque
somente foi emitida a ordem de serviço em 19 de dezembro de 2018. No caso
da obra do Campus Satuba, o valor de R$12.754,77 tratou-se de aditivo de
valor necessário à conclusão da obra.
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Alocação de imóveis e equipamentos
Visando à consecução de suas finalidades, em 2018 o Instituto destinou recursos à locação de imóveis, num total de R$ 3.109.540,00, e equipamentos
(impressoras), no montante de R$ 124.048,00.
Mudanças e desmobilizações relevantes
Não há registros de processos de desmobilização de ativos no exercício de 2018.

Principais desafios
•Consolidação da cultura de preservação patrimonial no Ifal, em especial, da metodologia de Inventário
implantada em 2018, com ações de conscientização da importância do controle e conservação dos bens
permanentes;
•Conciliação do valor contábil da carga patrimonial com o levantamento físico dos bens;
•Integração das Coordenações de Patrimônio entre si e com todas as demais áreas componentes do Ifal.
Ações futuras
•Elaboração e implantação do Manual de Gestão Patrimonial;
•Avaliação, reavaliação e depreciação dos bens permanentes;
•Reaproveitamento de bens ociosos/recuperáveis;
•Alienação dos bens inservíveis, ociosos, recuperáveis, antieconômicos, irrecuperáveis;
•As obras de construção dos 05 Campi que estão em funcionamento em sedes provisórias, quais sejam:
Batalha, Benedito Bentes, Rio Largo, Santana do Ipanema e São Miguel dos Campos. Destes, somente a sede
definitiva do Campus São Miguel dos Campos teve a retomada da obra no ano de 2019, 03 Campi estão com
os projetos executivos sendo encaminhados e o Campus Benedito Bentes possui Termo de Cessão de Espaço
Físico por tempo indeterminado.
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Desfazimento de ativos
Durante o exercício 2018 o Ifal se desfez de bens patrimoniais móveis, perfazendo um total de R$ 1.325.455,67. Ressalte-se que os procedimentos de avaliação e
desfazimento ainda são incipientes no Instituto, visto derivarem do necessário levantamento patrimonial, ação esta que foi recentemente concluída em todos os Campi e
na Reitoria (acesse aqui).
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Modelo de governança de TI
O modelo de governança de tecnologia da informação e comunicação - TIC - do Ifal, tem como
principal instância o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/Ifal. O CGTIC tem
como objetivos elaborar e aprovar políticas relativas à TIC, estabelecer mecanismos para a comunicação e
institucionalização, além de monitorar e avaliar sistematicamente estas políticas. A figura a seguir apresenta, de
forma esquemática, o modelo de governança de TIC do Ministério da Fazenda.

Conformidade legal
Visando garantir a conformidade legal da
gestão de Tecnologia da Informação - TI, o Instituto
Federal de Alagoas - Ifal observa e utiliza como
princípios norteadores o conjunto de regras e
diretrizes estabelecidas ou referenciadas pelo
Governo Federal, órgãos de controle, Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da
República – GSI/PR, bem como os padrões
internacionais para a manutenção dos serviços de
TI, além de obedecer às normas estabelecidas em
seus normativos inter nos. Portanto, busca
continuamente aprimorar seus padrões institucionais
no tocante a dados abertos, acessibilidade,
governança de tecnologia da informação, segurança
da informação, identidade visual, interoperabilidade,
licitação e fiscalização de contratos.

Fonte: PRDI.
Montante de recursos aplicados em TI
Montante de Recursos
Aplicado em TIC
Custeio
Investimentos
Total
Fonte: PRDI.

Despesa
Empenhada
2.585.291,00
1.079.705,00
3.664.995,00

Despesa
Executada
2.032.383,00
56.608,00
2.088.991,00

Executada com
Restos a Pagar
677.383,00
459.244,00
1.136.627,00
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TIC – SERVIÇOS
Valores Executados com o
Valores Executados com
Orçamento 2018
Restos a Pagar
Acesso à Internet

305.120,00

Acesso à
Internet

90.868,00

Implantação e
Manutenção de
Software

567.979,00

Implantação e
Manutenção de
Software

345.729,00

Locação da Central
Telefônica

311.023,00

Locação da
Central
Telefônica

43.111,00

Outsourcing de
Impressão

460.194,00

Outsourcing de
Impressão

112.500,00

Telefonia Fixa e Móvel

369.762,00

Telefonia Fixa e
Móvel

35.661,00

Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por
cadeia de valor

Cadeia de Valor

Principais iniciativas
(Sistemas e projetos)
na área de TI

Principais resultados
(Benefícios e impactos)

Aquisição de solução de rede
Adequar a
sem fio para reitoria e campi.
FORTALECIMENTO
infraestrutura dos
INSTITUCIONAL
campi para uma oferta
apropriada dos cursos. Contratação de outsourcing de
impressão.
Implantação do módulo de
Pesquisa do SIGAA.

PROCESSOS
INTERNOS

Implementar sistema
integrado de gestão
institucional.

Fonte: PRDI.
Instituir práticas e
disseminar a cultura da
sustentabilidade.

Implantação do módulo de
Extensão do SIGAA.
Implantação do módulo de
Contratos do SIPAC.
Implantação do módulo de
Orçamento do SIPAC.
Criação da Política de
Governança de TIC.

Fonte: PRDI.
Segurança da informação
O Ifal lançou em 2018 a Política de Segurança da
Informação e Comunicação, que tem como diretrizes: os objetivos
estratégicos, os requisitos legais a estrutura e finalidade do Ifal, Os
custos associados à Gestão da SI, Gestão de SI suportando a
tomada de decisões, As normas e procedimento de SI, Gestão de
Ativos, Gestão de Riscos, Gestão de operações e comunicações,
Controle de Acessos, Gestão de Incidentes e Gestão de
Continuidade do Negócio.

Principais desafios e ações futuras
Para o futuro, o Ifal fará investimentos que visam modernizar seus fluxos
de trabalhos, buscando a realização de trabalhos remotos utilizando os recursos
de videoconferência, diminuindo assim os gastos com diárias, passagens,
combustíveis e tornando mais ágil a gestão institucional. Além disso, não
indiferente ao atual cenário onde os dispositivos móveis são uma ferramenta de
trabalho eficaz, será realizado investimentos para garantir uma rede wireless
estável e confiável para discentes e servidores. E para consolidar os avanços
realizados pelo Ifal nos últimos oito anos, serão realizados investimentos para a
modernização e atualização do Datacenter.
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Conformidade legal
As demonstrações contábeis compreendem, isolada e conjuntamente, as
transações e operações de cada Unidade Gestora do Ifal, em conformidade com
a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 e com a Portaria STN 157, de 9
de março de 2011.

A definição da distribuição dos recursos entre as suas unidades
considera, prioritariamente, o número de alunos e o custo de cada curso ofertado
pela Instituição, além das demandas elencadas no PDI. Desta forma, com a
participação dos gestores e da comunidade acadêmica, o Ifal buscou com essa
distribuição orçamentária contribuir para o alcance da missão institucional,
atendendo as demandas das políticas institucionais: ensino, pesquisa, extensão,
capacitação e qualificação dos servidores, assistência estudantil, fomento à
educação à distância, expansão.
A utilização da sistemática de apuração dos custos dos programas e das
unidades administrativas, por área de atuação, é realizada utilizando códigos
próprios para as unidades do Ifal, Unidades Gestoras Responsáveis – UGR, e para
o tipo de despesa, Plano Interno – PI, no SIAFI. Esta metodologia permite
melhorar os processos de planejamento e execução, gerando informações
importantes para a tomada de decisão dos gestores, tendo influência direta na
definição das metas físicas e nas políticas institucionais, proporcionando maior
eficiência e efetividade no planejamento, execução e controle dos gastos
públicos.

Na LOA para 2018 encontramos quatro programas:
• 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União;
• 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais;
• 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e
Entidades Nacionais e Internacionais;
• 2080 - Educação de Qualidade para Todos e
• 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Porém, apenas os dois últimos se relacionam e contribuem para o alcance
da missão institucional do Ifal.
O programa governamental de Gestão e Manutenção do MEC concentrou
as Ações que financiaram o pagamento dos salários e benefícios dos servidores
ativos, docentes e técnico-administrativos, e tem forte impacto nos resultados.
Programa 2109 - Gestão e Manutenção do MEC
Pagamento de Pessoal Ativo

R$ 228.745.491

Contribuição para Custeio de Previdência

R$ 40.166.915

Benefícios aos Servidores

R$ 12.966.446

Assistência Médica e Odontológica aos
Servidores

R$ 4.102.627

Ajuda de Custo para Moradia ou AuxílioMoradia

R$ 144.495

Fonte: PROAD.
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Fonte: PROAD.

Ações Futuras
Principais Desafios
● Envolver gestores, contabilistas e comunidade acadêmica no
processo de gestão de custos.

● Aprimorar a metodologia de distribuição dos recursos entre as unidades do Ifal;
● Aprimorar a sistemática de apuração dos custos no âmbito da instituição;
● Aperfeiçoar as ferramentas de apoio a tomada de decisões baseadas na gestão de
custos;
● Implantar um sistema de gestão de custos.
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No programa 2080 - Educação de Qualidade para Todos estão as Ações "Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica" e
"Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica". Estas Ações financiam as despesas com o funcionamento e garantem a
realização das atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de apoio ao ensino, e estão diretamente ligadas à missão do Ifal.
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Critérios de sustentabilidade
nas contratações e aquisições
A adoção de critérios sustentáveis nas
contratações e aquisições é cláusula obrigatória nos
instrumentos do Termo de Referência, cabendo ao
setor requisitante a definição da metodologia a ser
adotada em cada caso ou a justificativa pela sua não
aplicação. São adotados, dessa forma, para
aquisições de materiais ou contratações de serviços,
no que couber, as práticas de sustentabilidade
constantes do Decreto nº 7.746/2012 e da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro 2010,
arts. 5º e 6º e seus incisos.
Verifica-se, ainda, no sítio eletrônico
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r s e h á
divulgação de Caderno de Logística contendo
orientações sobre as leis e regulamentos normativos
que dispõe sobre os procedimentos administrativos
referentes a licitações públicas no âmbito da
Administração Pública Federal, autárquica e
fundacional, apresentando eixos temáticos e
abordagens de temas específicos, elaborado pela
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão para os objetos.
As unidades do Instituto adotam, cada uma
em sua proporção, em consonância com a Portaria nº
2.146/Gabinete do Reitor/Ifal, de 03/10/2016, para
contratações sustentáveis, critérios de
sustentabilidade, como por exemplo:

os bens devem ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possível, e utilizar materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte e o armazenamento;
fornecer produtos com selo de qualidade do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – INMETRO. O selo de qualidade
deverá constar diretamente no produto ou poderá
constar da embalagem;
recolher os garrafões quebrados, danificados
ou fora da validade e dar a destinação final
ambientalmente adequada aos mesmos;
os serviços deverão ser executados por mão
de obra qualificada e obedecendo rigorosamente as
instruções contidas nestas especificações, bem
como as contidas nas normas e métodos
regulamentadas, como os da ABNT;
Aplicar as normas técnicas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR, referente
ao uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e
recicláveis;
Otimizar a utilização dos materiais, de modo
a minimizar o desperdício e a produção de lixo;
Descartar adequadamente, fora das
instalações do Ifal, as embalagens e os entulhos
resultantes da execução dos serviços.
Nos editais de aquisição de materiais e de
obras já constam alguns critérios de sustentabilidade,
a citar, dentre outros:
Comprovação de sustentabilidade ambiental
mediante apresentação de certificação emitida por
instituição pública oficial ou instituição credenciada,
ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigências do edital;

Entrega de produtos preferencialmente
acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte e armazenamento, conforme
Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010;
No caso de produtos de madeira,
apresentação do Documento de Origem Florestal
(DOF), licença obrigatória para o transporte e
armazenamento de produtos e subprodutos florestais
de origem nativa, contendo as informações sobre a
procedência desses produtos, gerado pelo sistema
eletrônico denominado Sistema-DOF, conforme
Portaria MMA nº 253, de 18/08/2006;
Otimizar a utilização dos materiais, de modo
a minimizar o desperdício e a produção de lixo;
Descarte adequado, fora das instalações do
Ifal, das embalagens e dos entulhos resultantes da
execução dos serviços.
Ações para redução do consumo
de recursos naturais
No prédio onde funciona a Reitoria do Ifal
foram adotadas algumas estratégias para a redução
do consumo dos recursos naturais, dentre os quais:
Bacias sanitárias com caixa acoplada e
sistema dual flush (3/ 6 litros);
Lâmpadas do tipo T8, mais eficiente que as
fluorescentes convencionais;
Equipamentos condicionadores de ar com
selo Procel “A”, sendo que eles estão sendo
substituídos aos poucos por máquinas novas, de
mesma categoria, porém com maior eficiência.
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Redução de resíduos poluentes
Em atendimento ao Decreto nº 5940, de 25
de outubro de 20116, que institui a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e
entidades da administração pública federal direta e
indireta, no dia 08 de agosto de 2018 foi firmada uma
parceria entre o Ifal e a Cooperativa dos Catadores
da Vila Emater (COOPVILA) para a realização da
coleta seletiva uma vez por semana nos prédios do
Anexo I e da Reitoria. A etapa final da formalização foi
a Ação Educativa com uma palestra ministrada por
representantes da cooperativa, que foi realizada no
dia 23 de agosto de 2018, na sala de reuniões do 7º
andar.

A cooperativa coleta semanalmente no prédio da Reitoria e no do Anexo I os lixos recicláveis, sendo
que os não recicláveis continuam sendo destinados à coleta da Prefeitura. Assim, conseguimos reduzir em ¼ o
volume de lixo que era descartado para a coleta pública.
Além disso, a Reitoria também já faz o descarte de lâmpadas queimadas, as quais são levadas para as
lojas de material elétrico. Confeccionamos um depósito “papa-pilhas” para o recolhimento das pilhas usadas,
as quais são destinadas aos postos de coleta distribuídos pela cidade, os quais dão a destinação adequada.
Além das estratégias já implementadas, a Reitoria está programando algumas ações futuras:
Propor à gestão a eliminação dos copos descartáveis, sendo cada servidor estimulado a ter o seu
próprio copo;
Reduzir o uso de papel com a implantação do sistema para a requisição eletrônica de transporte e de
serviços de manutenção;
Envolver os campi nas atividades de sustentabilidade desenvolvidas pela Reitoria.
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Serão substituídas, inicialmente, 22 máquinas e a
previsão é trocar todas as máquinas no prazo de até
um ano;
Como a fachada do prédio não possui
proteção para as janelas, foram instaladas películas e
persianas para reduzir a incidência de calor,
diminuindo assim a sobrecarga dos aparelhos
condicionadores de ar e, consequentemente, o
consumo de energia elétrica;
Além das estratégias já implementadas, o Ifal está
programando algumas ações futuras:
Parceria com o grupo de pesquisa do curso
de Eletrotécnica do Campus Maceió para viabilizar a
utilização de energia solar na Reitoria;
Desligar um dos elevadores nos horários de
pouco movimento;
Substituição das lâmpadas fluorescentes T8
por lâmpadas LED, mais eficientes e econômicas.
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6.1. DECLARAÇÃO DO
CONTADOR
De acordo com análise realizada nos
demonstrativos balancete e auditores contábeis
(CONDESAUD), declaro que os demonstrativos
contábeis constantes do SIAFI (Balanços
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as
Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo
de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela
Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6
aprovada pela resolução CFC n.º 1.133/2008,
r e l a t i v o s a o e x e r c í c i o d e 2 0 1 8 , r e fl e t e m
adequadamente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta
Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:
Ressalvas:
(a) Falta de avaliação dos bens móveis;(b) Falta de
depreciação dos ativos permanentes;
(c) Falta de amortização dos ativos permanentes;
(d) Falta de Inventário de Bens Móveis;
(e) Saldo contábil do Almoxarifado não confere com o
RMA;
(f) Comprovação de Suprimento de Fundos fora do
prazo fixado;
(g) Saldo Alongado/Indevido contas transitórias

Passivo Circulante;
(h) Falta de Conformidade de Registro de Gestão.
A p re s e n t o a ( s ) j u s t i fi c a t i v a ( s ) p a r a
permanência de restrições contábeis no
encerramento do exercício de 2018:
a, b, c e d) O Ifal tem buscado desenvolver
procedimentos que possibilitem um escorreito
gerenciamento patrimonial; uma perfeita relação entre
Patrimônio e Contabilidade, por consequência. Os
valores contábeis dos bens móveis patrimoniais e os
valores registrados pela Área Patrimonial divergem
em virtude da ausência de procedimentos de
avaliação / reavaliação / depreciação de bens. Somese a isso, a ausência de Inventário Patrimonial dos
Bens Móveis dos anos anteriores, o que tem
impossibilitado a baixa patrimonial relativa a bens
móveis não mais existentes no Instituto. Porém, no
exercício de 2018 foram realizadas capacitações com
as áreas de Patrimônio e com os servidores
designados para as Comissões de Inventário de
todas as Unidades do Ifal para possibilitar um melhor
desenvolvimento e finalização do trabalho de
Inventário, porém o mesmo ainda não foi concluído
em 2018 e, segundo a Direção de Suprimentos da
Reitoria, os trabalhos pertinentes ao inventário e os
procedimentos contábeis de avaliação / reavaliação /
depreciação e amortização dos bens será concluído
em 2019. Por todo o exposto, depreende-se,
portanto, que o Ifal não se encontra alheio às
exigências legais e dos órgãos de controle, e está
ciente da responsabilidade para com o patrimônio
público.
e) O saldo contábil das contas de estoque não

conferem com o Relatório de Movimentação do
Almoxarifado - RMA enviado à Contabilidade nas
unidades de Maceió, Murici, Santana do Ipanema,
Satuba e Reitoria, pois trata-se de diferenças que
estão sendo apuradas para ajustes em 2019.
f) Suprido responde a processo administrativo
disciplinar, conforme Proc. 23041.001924/2010-22.
g)Trata-se de ordens bancárias canceladas e que não
foram regularizadas dentro do exercício de 2018, mas
que serão tratadas em 2019, nas Unidades Arapiraca,
Palmeira dos Índios e Piranhas.
h) Apesar de não ter sido realizada a conformidade de
registro de gestão, os registros dos atos e fatos da
execução orçamentária, financeira e patrimonial
efetuados no Órgão foram realizados em observância
às normas vigentes; e a existência de documentação
que suporte as operações registradas.
Estou ciente das responsabilidades civis e
profissionais desta declaração.
Maceió/AL, 14/02/2019.

Fabianna Domingues Lins Cavalcante
CRC/AL – 006314/O-1
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Balanço Financeiro
INGRESSOS
Receitas Orçamentárias

2018

2017

1.001.066,50

-1.196.237,59

DISPÊNDIOS
Despesas Orçamentárias

2018

2017

425.316.558,16

382.779.057,37

Ordinárias

-

64.687,39

Ordinárias

364.978.404,48

124.462.909,12

Vinculadas

1.009.426,63

1.144.923,71

Vinculadas

60.338.153,68

258.316.148,25

164.095,02

14.048,69

656.848,18

251.570.471,56

Educação
Recursos de Receitas Financeiras

Seguridade Social (Exceto RGPS)

47.915.252,97

Recursos de Receitas Financeiras

1.350.000,00

-

4.268.271,78

660.014,88

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e
Programas

845.331,61

1.130.875,02

(-) Deduções da Receita Orçamentária

-8.360,13

-2.405.848,69

458.388.513,52

440.942.168,02

Transferências Financeiras Recebidas
Resultantes da Execução Orçamentária

Educação

-

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e
Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
Transferências Financeiras Concedidas

435.020.630,67

403.791.186,11

Repasse Recebido

396.185.702,52

363.917.817,99

Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Concedido

Sub-repasse Recebido

38.834.928,15

39.873.368,12

Sub-repasse Concedido

Independentes da Execução Orçamentária

23.367.882,85

37.150.981,91

Repasse Devolvido

Transferências Recebidas para Pagamento
de RP

22.205.832,80

33.583.413,04

Independentes da Execução Orçamentária

1.139.260,42

3.567.568,87

Transferências Concedidas para Pagamento
de RP
Demais Transferências Concedidas

57.400.308,11

23.047.326,97

Despesas Extraorçamentárias

30.115.562,73

4.860.779,67

25.162.986,66

17.214.083,05

1.922.645,16

919.786,23

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

199.113,56

52.678,02

Outros Pagamentos Extraorçamentários

Demais Transferências Recebidas
Movimentação de Saldos Patrimoniais

22.789,63

Movimento de Saldos Patrimoniais
Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
Inscrição dos Restos a Pagar Não
Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de
Pagamento
Arrecadação de Outra Unidade

Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

6.085.661,81
48.965.307,93

39.076.057,57

39.933.357,49

54.380,93

59.989,37

38.834.928,15

39.873.368,12

186.748,49
8.901.278,14

9.031.950,44

8.520.844,14

6.456.306,33

14.590,50

93.334,78

365.843,50

2.482.309,33

20.801.153,60

29.209.799,49

4.902.084,03

1.937.195,87

14.003.011,09

26.352.334,47

1.896.058,48

918.774,69

-

1.494,46

Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de
Pagamento

3.064,21

1.494,46

196.049,35

Demais Recebimentos
Saldo do Exercício Anterior

Pagamento dos Restos a Pagar
Processados
Pagamento dos Restos a Pagar Não
Processados

6.147.780,75
47.977.335,71

52.678,02
8.708.500,30

6.869.407,69

Saldo para o Exercício Seguinte

8.708.500,30

6.869.407,69

Caixa e Equivalentes de Caixa

525.498.388,43

469.662.665,09

TOTAL

31.403.340,96

8.708.500,30

31.403.340,96

8.708.500,30

525.498.388,43

469.662.665,09
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Receitas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.004.967,00
285.733,00
212.724,00
73.009,00
24.525,00
684.202,00
684.202,00
10.507,00
10.507,00
1.004.967,00

PREVISÃO
ATUALIZADA
1.004.967,00
285.733,00
212.724,00
73.009,00
24.525,00
684.202,00
684.202,00
10.507,00
10.507,00
1.004.967,00

1.004.967,00

1.004.967,00

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Valores Mobiliários
Receita Agropecuária
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Demais Receitas Correntes
SUBTOTAL DE RECEITAS
DEFICIT
TOTAL

RECEITAS
REALIZADAS
1.001.066,50
178.959,82
178.959,82
55.007,82
593.746,00
593.746,00
173.352,86
12.256,97
158.395,89
2.700,00
1.001.066,50
424.315.491,66
425.316.558,16

SALDO
-3.900,50
-106.773,18
-33.764,18
-73.009,00
30.482,82
-90.456,00
-90.456,00
162.845,86
1.749,97
158.395,89
2.700,00
-3.900,50
424.315.491,66
424.311.591,16

Despesas

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

SALDO DA
DOTAÇÃO

365.391.590,00

410.068.476,00

412.622.871,05

397.523.863,40

367.695.596,23

-2.554.395,05

Pessoal e Encargos Sociais

287.161.851,00

328.134.191,00

325.748.554,59

325.268.832,75

298.839.974,81

2.385.636,41

Outras Despesas Correntes

78.229.739,00

81.934.285,00

86.874.316,46

72.255.030,65

68.855.621,42

-4.940.031,46

11.480.376,00

5.944.142,00

12.693.687,11

2.629.708,10

2.342.412,54

-6.749.545,11

11.480.376,00

5.944.142,00

12.693.687,11

2.629.708,10

2.342.412,54

-6.749.545,11

376.871.966,00

416.012.618,00

425.316.558,16

400.153.571,50

370.038.008,77

-9.303.940,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL

Capítulo 6 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Balanço Orçamentário

72

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas
Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL

INSCRITOS EM
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31
DE DEZEMBRO
DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

10.596.986,18

11.988.550,10

8.518.867,41

8.418.382,96

2.969.521,73

11.197.631,59

10.596.986,18

11.988.550,10

8.518.867,41

8.418.382,96

2.969.521,73

11.197.631,59

4.186.478,17
4.186.478,17
14.783.464,35

5.225.532,95
5.225.532,95
17.214.083,05

5.627.576,29
5.627.576,29
14.146.443,70

5.584.628,13
5.584.628,13
14.003.011,09

741.839,51
741.839,51
3.711.361,24

3.085.543,48
3.085.543,48
14.283.175,07

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos
Sociais
Outras Despesas
Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL

INSCRITOS EM
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

58.938,08

4.835.980,95

4.785.618,13

16.900,17

92.400,73

-

3.929.464,42

3.929.464,42

-

-

58.938,08

906.516,53

856.153,71

16.900,17

92.400,73

9.490,48
9.490,48
68.428,56

116.465,90
116.465,90
4.952.446,85

116.465,90
116.465,90
4.902.084,03

8.485,78
8.485,78
25.385,95

1.004,70
1.004,70
93.405,43
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ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Estoques
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Investimentos
Demais Investimentos Permanentes
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado

2018
2017
46.128.601,41 16.226.330,22
31.403.340,96
8.708.500,30
11.211.372,53
4.930.962,59
3.513.887,92
2.586.867,33
429.605.973,59 423.625.453,63
1.367,36
1.367,36
1.367,36
1.367,36
28,77
28,77
28,77
28,77

Bens Móveis
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão
Acum. de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de
Bens Imóveis
Intangível
Softwares
Softwares
TOTAL DO ATIVO

2018

2017

36.000.413,15

5.065.254,50

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist.
a Pagar a Curto Prazo

29.694.033,03

3.432.574,23

Fornecedores e Contas a Pagar a
Curto Prazo

2.175.589,68

807.311,54

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

-

2.636,85

Demais Obrigações a Curto Prazo

4.130.790,44

822.731,88

28,77

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.672.938,61

2.672.938,61

28,77

Obrigações Trabalh., Previd. e Assist.
a Pag. de Longo Prazo

2.672.938,61

2.672.938,61

TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL

38.673.351,76

7.738.193,11

429.483.844,46 423.513.224,50

Bens Móveis

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

97.241.858,52

94.331.049,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2018

2017

97.425.526,62

94.331.049,59

Resultados Acumulados

437.061.223,24

432.113.590,74

-183.668,10

-

8.740.470,45

13.394.010,63

432.113.590,74

418.780.840,07

-3.792.837,95

-61.259,96

437.061.223,24

432.113.590,74

475.734.575,00

439.851.783,85

332.241.985,94 329.182.174,91
336.757.343,61 332.488.636,60
-4.515.357,67

-3.306.461,69

120.733,00

110.833,00

120.733,00

110.833,00

120.733,00

110.833,00

475.734.575,00 439.851.783,85

Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

Capítulo 6 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Balanço Patrimonial

74

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
PASSIVO
PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL

2018
2017
31.403.340,96 8.708.500,30
444.331.234,04 431.143.283,55
2018
2017
69.696.029,57 37.029.671,60
8.278.590,51
2.704.608,11
397.759.954,92 400.117.504,14

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais
Ativos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Garantias e Contragarantias Recebidas a
Executar
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos
Congêneres a Rec.
Direitos Contratuais a Executar
TOTAL
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais
Passivos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Obrigações Conveniadas e Outros Instrum
Congêneres a Liberar
Obrigações Contratuais a Executar
TOTAL

2018

2017

43.365.265,37
43.365.265,37

32.365.120,29
32.365.120,29

567.020,63

430.318,89

42.199.816,15

31.388.892,70

598.428,59
43.365.265,37

545.908,70
32.365.120,29

2018

2017

70.529.100,94
70.529.100,94

67.656.467,48
67.656.467,48

898.490,55

171.501,85

69.630.610,39
70.529.100,94

67.484.965,63
67.656.467,48
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DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Educação
Seguridade Social (Exceto RGPS)
Recursos de Receitas Financeiras
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
TOTAL

SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
-19.121.556,71
-19.171.131,90
-13.483.713,98
-7.534,84
-416.903,41
118.915,48
-5.381.895,15
-38.292.688,61
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

2018

2017

460.638.489,48

441.543.534,26

829.950,04

1.037.579,15

Venda de Mercadorias

55.007,82

28.841,18

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços

774.942,22

1.008.737,97

424,60

31.681,56

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora

424,60

-

-

31.681,56

Transferências e Delegações Recebidas

459.150.107,38

440.161.639,90

Transferências Intragovernamentais

458.388.513,52

440.943.768,02

Transferências Intergovernamentais

-

-2.402.573,25

761.593,86

1.620.445,13

288.605,25

173.283,26

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
Ganhos com Incorporação de Ativos

234.549,80

520,00

Ganhos com Desincorporação de Passivos

54.055,45

172.763,26

369.402,21

139.350,39

369.402,21

139.350,39

451.898.019,03

428.149.523,63

282.764.384,37

265.135.281,94

224.345.649,76

212.474.619,20

Encargos Patronais

42.172.157,76

38.029.469,13

Benefícios a Pessoal

14.468.576,12

12.738.181,61

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

1.778.000,73

1.893.012,00

54.741.583,95

49.902.645,17

Aposentadorias e Reformas

43.851.397,71

39.621.498,93

Pensões

10.890.186,24

10.281.146,24

41.587.539,83

42.641.728,43

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo

4.744.320,01

4.191.838,39

Serviços

35.634.323,84

36.669.775,14

Depreciação, Amortização e Exaustão

1.208.895,98

1.780.114,90

31.774,02

33.565,50

29.100,47

31.385,02

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais

12,55

-

Descontos Financeiros Concedidos

2.661,00

2.180,48

Transferências e Delegações Concedidas

50.111.476,50

50.570.142,71

Transferências Intragovernamentais

47.977.335,71

48.966.907,93

Transferências Intergovernamentais

74.339,00

43.560,00

2.059.801,79

1.559.674,78

193,32

25.327,50

Outras Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Perdas Involuntárias
Desincorporação de Ativos
Tributárias

193,32

1.709,00

-

23.618,50

172.379,84

81.042,26

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

100.382,37

68.914,41

Contribuições

71.997,47

12.127,85

22.488.687,20

19.759.790,12

Incentivos

18.903.623,83

16.949.631,82

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

3.585.063,37

2.810.158,30

8.740.470,45

13.394.010,63

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
Receita Patrimonial

2018

2017

30.738.347,23

21.645.469,79

461.508.274,53

440.718.394,68

1.001.066,50
178.959,82

1.206.335,66
236.953,49

Receita Agropecuária

55.007,82

28.841,18

Receita de Serviços

593.746,00

769.604,00

Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intragovernamentais
Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade

-

31.681,56

173.352,86
-

139.255,43
-2.402.573,25

-

-2.402.573,25

460.507.208,03

441.914.632,27

1.922.645,16
458.388.513,52

919.786,23
440.942.168,02

196.049,35

Demais Recebimentos
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
Previdência Social
Educação
Cultura
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Transferências Concedidas
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas

52.678,02
-430.769.927,30

-419.072.924,89

-338.455.737,93
-52.688.834,12

-331.407.522,84
-51.758.637,75

-285.750.008,66

-279.647.390,63

-19.959,36

-

3.064,21
-42.440.795,18

-1.494,46
-37.781.319,43

-42.366.456,18

-37.737.759,43

-74.339,00

-43.560,00

-49.873.394,19

-49.884.082,62

-1.896.058,48
-47.977.335,71

-918.774,69
-48.965.307,93

-8.043.506,57

-19.806.377,18

-8.043.506,57

-19.806.377,18

-8.016.271,06
-27.235,51

-19.725.942,30
-80.434,88

22.694.840,66

1.839.092,61

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

8.708.500,30

6.869.407,69

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

31.403.340,96

8.708.500,30

Outros Desembolsos das Operações
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Outros Desembolsos de Investimentos
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa
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Informações Gerais
O Instituto Federal de Alagoas – Ifal (Órgão
26402), criado através da Lei 11.892, de 29 de
dezembro de 2008, com a unificação do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Alagoas – Cefet/
AL e da Escola Agrotécnica Federal de Satuba,
possui natureza jurídica de autarquia, sendo detentor
de autonomia administrativa, patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e disciplinar. A Resolução n° 11
do Conselho Superior do Ifal, de 22/09/2009,
publicada no D.O.U. 25/10/2009, aprovou seu
Estatuto com a criação de 12 unidades, Reitoria e os
campi Satuba, Marechal Deodoro, Palmeira dos
Índios, Maragogi, Penedo, Piranhas, Arapiraca,
Maceió, Murici, São Miguel dos Campos e Santana
do Ipanema, e através da Resolução n° 22 do
Conselho Superior do Ifal, de 06/06/2016, foram
criados mais 4 campi: Coruripe, Viçosa, Rio Largo e
Batalha e 1 campus Avançado Maceió, no bairro
Benedito Bentes. A Reitoria do Ifal está sediada na
Rua Odilon de Vasconcelos, n° 103, no bairro da
Jatiúca, na cidade de Maceió – Alagoas, CEP:
57035-660.
Base de Preparação das Demonstrações
Contábeis
As Demonstrações Contábeis Consolidadas
do Instituto Federal de Alagoas – Ifal (Órgão 26402),
são elaboradas em consonância com os dispositivos
da Lei 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do

Resumo das Principais Práticas Contábeis
Os principais critérios e políticas contábeis
adotados no âmbito da União, e consequentemente
no Ifal, tendo em consideração as opções e
premissas do modelo de contabilidade aplicada ao
setor público.
a) Moeda funcional e saldos em moedas
estrangeiras
A moeda funcional da União é o Real. Os
saldos em moeda estrangeira são convertidos para a
moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio
vigente na data das demonstrações contábeis.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única,
demais depósitos bancários e aplicações de liquidez
imediata. Os valores são mensurados e avaliados
pelo valor de custo e, quando aplicável, são
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das
demonstrações contábeis.
c) Créditos a curto prazo
Compreendem os direitos a receber a curto
prazo relacionados, principalmente, com: créditos
tributários; créditos não tributários; dívida ativa;
transferências concedidas; empréstimos e
financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores
a compensar. Os valores são mensurados e avaliados
pelo valor original, acrescido das atualizações
monetárias e juros, quando aplicável.
É constituído também ajuste para perdas,
com base na análise dos riscos de realização dos
créditos a receber.
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6.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 e da
Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também,
as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP), a estrutura
proposta no Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP) e o Manual SIAFI.
Elaboradas a partir das informações
constantes no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Gover no Federal (SIAFI), as
Demonstrações Contábeis - DCON consolidam as
contas das Unidades Gestoras do Instituto Federal de
Alagoas e de suas 16 unidades.
As estruturas e a composição das DCON
estão de acordo com as bases propostas pelas
práticas contábeis brasileiras (doravante modelo
PCASP). Dessa forma, as DCON são compostas por:
I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Demonstração das Variações Patrimoniais
(DVP);
III. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Balanço Financeiro (BF);
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
e
VI. Notas Explicativas.
O uso do conceito de conta única, derivado
do princípio de unidade de tesouraria (conforme art.
1º e 2º do Decreto nº 93.872/1986), exige que todas
as receitas e as despesas, orçamentárias e
extraorçamentárias, sejam controladas em um único
caixa. Dessa forma, no BF os saldos oriundos do
exercício anterior e os destinados ao exercício
seguinte estão concentrados no grupo Caixa e
Equivalentes de Caixa.
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e) Estoques
Compreendem as mercadorias em
almoxarifado, para manutenção da Instituição. Na
entrada, esses bens são avaliados pelo valor de
aquisição ou produção/construção.
O método para mensuração e avaliação das
saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há,
também, a possibilidade de redução de valores do
estoque, mediante as contas para ajustes para perdas
ou para redução ao valor de mercado, quando o valor
registrado estiver superior ao valor de mercado.
f) Ativo realizável a longo prazo
Compreendem os direitos a receber a longo
prazo principalmente com: créditos tributários;
créditos não tributários; dívida ativa; empréstimos e
fi n a n c i a m e n t o s c o n c e d i d o s ; i n v e s t i m e n t o s
temporários; e estoques. Os valores são avaliados e
mensurados pelo valor original e, quando aplicável,
são acrescidos das atualizações e correções
monetárias, de acordo com as taxas especificadas
nas respectivas operações.

g) Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis
e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no
valor de aquisição, construção ou produção. Após o
reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação,
amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil
definida), bem como à redução ao valor recuperável e
à reavaliação.
O s g a s t o s p o s t e r i o re s à a q u i s i ç ã o ,
construção ou produção são incorporados ao valor
do imobilizado desde que tais gastos aumentem a
vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios
econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais
benefícios, eles são reconhecidos diretamente como
variações patrimoniais diminutivas do período.

O método de cálculo dos encargos de
depreciação é aplicável a toda a Administração
Pública direta, autárquica e fundacional para os bens
imóveis que não são cadastrados no SPIUnet e para
os bens móveis é o das quotas constantes.

h) Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos, destinados à manutenção da atividade
pública ou exercidos com essa finalidade, são
mensurados ou avaliados com base no valor de
aquisição ou de produção, deduzido o saldo da
respectiva conta de amortização acumulada (quando
tiverem vida útil definida) e o montante acumulado de
quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao
longo de sua vida útil por redução ao valor
recuperável (impairment).

j) Depreciação de bens imóveis cadastrados no
SPIUnet
O valor depreciado dos bens imóveis da
União, das autarquias e das fundações públicas
federais é apurado mensal e automaticamente pelo
sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da
acessão, utilizando-se, para tanto, o Método da
Parábola de Kuentzle, e a depreciação será iniciada
no mesmo dia em que o bem for colocado em
condições de uso.
A vida útil será definida com base no laudo
de avaliação específica ou, na sua ausência, por
parâmetros predefinidos pela Secretaria de
Patrimônio da União (SPU) segundo a natureza e as
características dos bens imóveis. Nos casos de bens
reavaliados, independentemente do fundamento, a
depreciação acumulada deve ser zerada e reiniciada
a partir do novo valor.

i) Depreciação, amortização ou exaustão de bens
imóveis não cadastrados no SPIUnet e bens
móveis
A base de cálculo para a depreciação, a
amortização e a exaustão é o custo do ativo
imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos
como os indiretos.

Como regra geral, a depreciação dos bens
imóveis não cadastrados no SPIUnet e a dos bens
móveis deve ser iniciada a partir do primeiro dia do
mês seguinte à data da colocação do bem em
utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e
o valor da depreciação no primeiro mês sejam
relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o
cômputo da depreciação em fração menor do que um
mês.
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d) Investimentos e aplicações temporárias a curto
prazo
São as aplicações de recursos em títulos e
valores mobiliários, não destinadas à negociação e
que não fazem parte das atividades operacionais da
União. Os valores são avaliados e mensurados pelo
valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data das demonstrações
contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os
ajustes para perdas de tais ativos.
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l) Apuração do resultado
No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a
apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III.
Financeiro.
A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das
variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais
diminutivas (VPD).
As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios
econômicos fluirão para União e quando puderem ser mensuradas
confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência. A exceção se
refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que seguem a lógica
do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.
As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá
decréscimos nos benefícios econômicos para a União, implicando em saída de
recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a
lógica do regime de competência. A exceção se refere às despesas oriundas da
restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que seguem a
lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.
A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e
VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado
é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício.
O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na
Demonstração das Variações Patrimoniais.

Resultado orçamentário
O regime orçamentário da União segue o descrito no art. 35 da Lei nº
4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele
arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. O resultado
orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas
e as despesas orçamentárias empenhadas. O superavit/deficit é apresentado
diretamente no Balanço Orçamentário.
Resultado financeiro
O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e
dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o
exercício e alteraram as disponibilidades da União.
No Balanço Financeiro, é possível identificar a apuração do resultado
financeiro. Em função das particularidades da União, pela observância do
princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Nota 01 - Ativo Circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa
O Ifal apresentou saldo na conta Caixa no fim do exercício de 2018, o
valor de R$ 31.403.340,96 (trinta e um milhões, quatrocentos e três mil,
trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), sendo que R$
27.897.246,62 (vinte e sete milhões oitocentos e noventa e sete mil, duzentos e
quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) representa as obrigações em
que foram geradas ordens de pagamento no dia 31 de dezembro, mas só foram
geradas ordens bancárias no primeiro dia útil de 2019, tais como a folha de
pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Ifal.
Nota 02 – Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
O Ifal apresentou no fim do exercício de 2018 o valor de R$
11.211.372,53 (onze milhões, duzentos e onze mil, trezentos e setenta e dois
reais e cinquenta e três centavos) no grupo de Demais Créditos e Valores a
Curto prazo, onde 47% (quarenta e sete por cento) desse valor corresponde a
adiantamento de férias e 36% (trinta e seis por cento) aproximadamente
referente a adiantamento de décimo terceiro dos servidores.
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k) Passivos circulantes e não circulantes
As obrigações da União são evidenciadas por valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das
variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações
contábeis.
Com exceção do resultado diferido (presente somente no passivo não
circulante), os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte
divisão: (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii)
empréstimos e financiamentos; (iii) fornecedores e contas a pagar; (iv)
obrigações fiscais; (v) obrigações de repartições a outros entes; (vi) provisões; e
(vii) demais obrigações.
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Nota 04 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar CP
O Ifal no fim de 2018 apresentou na conta de Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, o valor de R$ 29.694.033,03
(vinte e nove milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trinta e três reais e três
centavos), que correspondente a valores devidos para pagamento da folha de
pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro de 2018.
Nota 05 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - CP
Fornecedores

AV (%)

152800

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO

Unidade Gestora

R$ 226.695,80

10,40%

152801

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA

R$ 94.563,52

4,35%

152802

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS

R$ 317.249,28

14,58%

152804

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SÃO M. DOS CAMPOS

R$ 7.273,65

0,33%

152805

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA

R$ 206.659,25

9,50%

152815

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI

R$ 4,51

0,00%

158147

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

R$ 668.445,30

30,72%

158380

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO

R$ 81.125,89

3,73%

158381

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO

R$ 432.146,11

19,86%

158382

INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA

R$ 110.659,57

5,09%

158383

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS

R$ 30.766,80

1,41%

TOTAL

Fonte: SIAFI.

R$ 2.175.589,68 100,00%

O Ifal apresentou no Balanço Patrimonial o valor total de R$
2.175.589,68 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil, quinhentos e
oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), referente a valores devidos
a diversos fornecedores, correspondendo a aproximadamente 169% a mais
que o valor devido a fornecedores nacionais que em dezembro de 2017.
Vale a pena ressaltar que a Reitoria, o campus Maceió e o campus Piranhas
possuem os maiores valores devidos, conforme a tabela anterior.
Na tabela apresentada a seguir relacionamos os fornecedores com
os valores mais significativos em aberto, na data base de 31 de dezembro
de 2018:
Unidade Gestora

Fornecedor

Valor

Reitoria

Fundação Universitária de Desenvolvimento de
Extensão e Pesquisa

R$ 286.587,00

Reitoria

Global Serviços & Comércio Ltda

R$ 92.892,17

Reitoria

Cony Engenharia Ltda

R$ 56.067,94

Campus Maceió

MJF Pereira Comércio de Material de Construções
Eirelli

R$ 105.260,00

Campus Maceió

Global Serviços & Comércio Ltda

R$ 98.423,85

Campus Maceió

BRA Serviços Administrativos Ltda

R$ 85.509,03

Campus Piranhas

Companhia de Saneamento de Alagoas

R$ 88.671,67

Campus Piranhas

BRA Serviços Administrativos Ltda

R$ 57.554,00

Campus Piranhas

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

R$ 44.779,73

Fonte: SIAFI.

Nota 06 – Demais Obrigações - CP
O Ifal apresentou em 2018 o valor de R$ 4.130.790,44 (quatro
milhões, cento e trinta mil, setecentos e noventa reais e quarenta e quatro
centavos), correspondente a valores devidos com obrigações diversas a
pagar a curto prazo.Os valores acima especificados tratam de valores
devidos referente a folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e
pensionistas do mês de dezembro de 2018 e que somente foi paga no
primeiro dia útil de 2019.
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Nota 03 – Ativo não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis
Ainda não foi realizada a reavaliação dos bens móveis adquiridos antes do
exercício 2010, como também não está sendo realizada a depreciação e
amortização de todos os bens móveis, devido a não conclusão do inventário
patrimonial de todos as unidades pertencentes ao Instituto Federal de Alagoas. O
levantamento dos bens através do Inventário 2018, ainda não foi concluído em sua
totalidade.
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Fornecedor
Retenções - Empréstimos e
Financiamentos

Reitoria

Valor
R$ 2.423.148,80

Reitoria

Precatórios de Terceiros

R$ 703.071,07

Reitoria

Pensão alimentícia

R$ 278.884,49

Nota 10 – Execução de Restos a Pagar
O Ifal iniciou o exercício de 2018 com o total de empenhos inscritos
em restos a pagar não processados no valor total de R$ 31.997.547,40,
conforme demonstrado no quadro a seguir.

Fonte: SIAFI.

Nota 07 - Obrigações Trabalhistas de longo Prazo
O Ifal apresenta o valor total de R$ 4.111.665,91 (quatro milhões cento e
onze mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) referente
a provisão de precatórios existente contabilmente no Campus Satuba.
Nota 08 - Ajustes de Exercícios Anteriores
O valor de R$ 3.792.837,95 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil,
oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), refere-se a ajustes de
lançamentos de provisão de adiantamento de décimo terceiro salário não baixado
em época própria.
Nota 09 - Receitas
Em 2018, as receitas realizadas perfazem o total de R$ 1.009.426,63 (um
milhão, nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos),
sendo que existem deduções da receita que perfazem um total de R$ 8.360,13
(seis mil e cinquenta reais e treze centavos), com isso tem-se a receita líquida
realizada conforme demonstrado a seguir:
Receitas Correntes Realizadas

Dez/2018

Receita Patrimonial

R$

178.959,82

Receita Agropecuária - Principal

R$

55.007,82

Receita de Serviços

R$

593.746,00

Outras Receitas Patrimoniais

R$

173.352,86

R$

1.001.066,50

TOTAL
Fonte: SIAFI e SIAFI Web.

A receita realizada no exercício de 2018 alcançou 99,6% (noventa e nove
vírgula seis por cento) da previsão atualizada de arrecadação para o exercício.

RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
INSCRITOS

GRUPO DE DESPESA

RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
REINSCRITOS

INVESTIMENTOS

R$

5.225.532,95

R$

4.186.478,17

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

R$

11.988.550,10

R$

10.596.986,18

Subtotal

R$ 17.214.083,05
TOTAL

R$ 14.783.464,35

R$ 31.997.547,40

Fonte: Tesouro Gerencial.

Tendo sido realizadas análises e execuções, tanto cancelamento
quanto financeira, durante o exercício de 2018 sobre os empenhos inscritos
em restos a pagar não processados a liquidar, estando atualmente com o
saldo de R$ 14.138.281,66 (quatorze milhões, cento e trinta e oito mil,
duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) de empenhos
inscrito em restos a pagar não processados a liquidar, conforme quadro
adiante.
Fonte: Tesouro Gerencial.
GRUPO
DE
DESPES
A

RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSAD
OS INSCRITOS E
REINSCRITOS

EXECUÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
CANCELADOS

INVESTI R$ 9.412.011,12 R$ 741.839,51
MENTOS
OUTRAS
DESPES
AS
R$ 22.585.536,28 R$ 2.969.521,73
CORREN
TES
Total

R$ 31.997.547,40

3.711,361,24

PAGOS
5.584628,13

A PAGAR
R$

1.460,80

LIQUIDAR
R$

3.042.595,32

R$

8.418.382,96

R$ 143.432,61

R$ 11.095.686,34

R$

14.003.011,09

R$ 144.893,41

R$ 14.138.281,66
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Unidade Gestora
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Conta Contábil

RP NÃO PROCESSADOS A
LIQUIDAR

Ano Emissão NE Ccor

Saldo R$ (Conta Contábil)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017

R$ 60.000,00
R$ 294.442,83
R$ 91.818,07
R$ 420.999,69
R$ 372.794,41
R$ 373.759,52
R$ 1.428.780,80
R$ 335.783,00
R$ 328.329,24
R$ 2.381.725,25
R$ 1.912.988,81
R$ 2.293.166,68
R$ 3.843.693,36
R$ 14.138.281,66

Grupo Despesa

INVESTIMENTOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL

São realizadas análises permanentes sobre os empenhos inscritos em restos a pagar não processados a liquidar. Para tanto,
utilizamos os processos orçamentários e consultas aos setores solicitantes, e só após parecer da área solicitante é autorizado pelo
Ordenador de Despesas o cancelamento dos empenhos.
Fabianna Domingues Lins Cavalcante
CRC/AL – 006314/O-1

Capítulo 6 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Do saldo referente ao valor inscrito em restos a pagar não processados a liquidar de R$ 14.138.281,66 (quatorze milhões
cento e trinta e oito mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), observa-se que existem empenhos inscritos há
mais de cinco anos, conforme quadro abaixo:
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7.1. DETERMINAÇÃO DA
MATERIALIDADE DAS
INFORMAÇÕES
Na determinação das informações que
constam num relatório de gestão, é necessário
identificar quais são os temas relevantes (capazes de
afetar a geração de valor) e importantes (magnitude
do seu efeito sobre a geração de valor). Incluem-se
os temas positivos e negativos, no ambiente interno
e/ou externo, por exemplo.
Para o Relatório de Gestão do exercício 2018
do Ifal, a gestão de cada área (Ensino, Pesquisa,
Extensão, Administração, Desenvolvimento e Gestão
de Pessoas) indicou preliminarmente os seus temas
relevantes e importantes, partindo da análise de
nossos objetivos estratégicos e de temas que,
embora relevantes e importantes, estão deficientes
no Ifal.
Posteriormente, a Comissão do Relatório de
Gestão, designada pela Portaria n° 3306/GR, de
20/12/2018, cujos integrantes foram indicados pela
gestão das respectivas áreas, quantificou e qualificou
os referidos temas de acordo com a relevância na
geração de valor para a instituição, definindo, assim,
as materialidades do Ifal, validadas pela alta
administração.
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7. OUTRAS INFORMAÇÕES
RELEVANTES
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Acompanhamento das Recomendações pela AUDINT/Ifal do Sistema Monitor CGU/AL
UG 158147
Nº

Recomendação

01

6953
CANCELADA

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS
Recomendação

Prover os cálculos dos adicionais pagos indevidamente e ressarcir ao erário.

Situação
Encaminhado CGU
03/10/2016
Reencaminhado CGU
24/03/2017

02

03

04

6954
CANCELADA

61134
CANCELADA

61135

Anexar ao processo de concessão de abono de permanência do servidor de vínculo 264020267264 nova certidão de tempo de serviço do governo estadual ? DF, Fundação
Educacional do Distrito (período 1977 a 1982), informando se o funcionário era professor de
nível fundamental, médio ou superior. Se constatado que não era fundamental ou médio,
providenciar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.

Refazer os cálculos do valor devido ao servidor matrícula SIAPE 0047029 a título de
vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90 e efetuar o ressarcimento dos valores pagos
indevidamente, conforme estabelece o art. 46 da Lei 8.112/90.

Encaminhado CGU
03/10/2016

Data Limite
para
Atendimento
17/05/2015

21/05/2017

17/05/2015

Encaminhado CGU
03/10/2016

17/05/2015

Reencaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017

Encaminhado CGU
03/10/2016

17/05/2015

Reencaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017

Efetuar o levantamento de todos os servidores que receberam auxílio-transporte com base
Atendimento Parcial
em deslocamentos interestaduais, contrariando a orientação do Ministério do Planejamento,
quantificar os pagamentos realizados de forma indevida e proceder de acordo com o art. 46 Reencaminhado a DGP
da Lei 8.112/90 quanto aos valores pagos indevidamente aos servidores.
29/03/2017

25/06/2017

Encaminhado a CGU
12/06/2017
Atendimento Parcial

23/04/2018
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7.2. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU E DO ÓRGÃO DE CONTROLE
INTERNO
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Encaminhado
03/10/2016 CGU

17/05/2015

Reencaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017

Atendimento Parcial

05

61136

Reavaliar os adicionais de Insalubridade/Periculosidade, com expedição de novo Laudo
Pericial, observando as exigências da legislação (Decreto n° 97.458/89, Orientação Normativa
Nº 02 de 19/02/2010 do MPOG e suas atualizações).

Reencaminhado a DGP
29/03/2017

25/06/2017

Atendimento Parcial /
Reiterar a DGP

25/06/2017

Reencaminhado a DGP
23/08/2017

Nº

Recomendação

Recomendação

Reencaminhado a DGP
04/05/2018

14/08/2018

Situação

Data Limite
para
Atendimento

Encaminhado CGU
03/10/2016

17/05/2015

Reencaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017

Outros
06

61137

Providenciar, com a maior brevidade possível, a redistribuição das atividades dos servidores
para que não desempenhem funções diversas daquelas para as quais foram contratados.

Reencaminhado a DGP
29/03/2017

25/06/2017

Atendimento Parcial /
Reiterar a DGP
Reencaminhado a DGP
23/08/2017
Reencaminhado a DGP
04/05/2018

21/08/2018
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Reencaminhado a DGP
04/05/2018

87

08

09

10

11

61335

141817
CANCELADA

Recomendamos que o gestor da Unidade envide esforços no sentido de fazer gerência junto
aos setores do IFAL para que estes atendam tempestivamente às recomendações da
Auditoria Interna.

141818
Consolidação da
recomendação
165698
ATENDIDA

Estabelecer em normativo a definição das áreas/setores que poderão ter a redução da
jornada de trabalho, sempre com respaldo de fundamentos técnicos e objetivos e com a
descrição aprofundada das situações de trabalho experimentada pelos diversos setores da
instituição, tendo em vista o que prever o Decreto 1.590/1995, em seu art. 3º, caput e §§ 1º e
2º, ao dispor que a redução de jornada de trabalho só pode ser autorizada se,
cumulativamente, foram atendidos os seguintes critérios: a) Os serviços exijam atividades
contínuas; b) O regime de trabalho ocorra por meio de turnos ou escalas; c) Haja atividade de
atendimento ao público (externo) ou trabalho no período noturno, compreendido este último
como aquele que ultrapassar às vinte e uma horas.

141819
Consolidação da
recomendação
165699
ATENDIDA

Que a redução de jornada só seja concedida aos servidores que atuem nas áreas definidas
no normativo e que atendam efetivamente o público externo. Atentar também para os
servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, que se submetem a
regime de integral dedicação ao serviço, que a princípio não podem ter redução de horário,
como previsto no § 1º, do Art. 19, da Lei 8.112/1990.

141820
Consolidação da
recomendação
165700

Implantar controle de frequência por meio de sistema eletrônico (na estação de trabalho ou
biométrico) para todos os Campus e Reitoria, tendo em vista as fragilidades do sistema
manual de controle de frequência utilizado atualmente.

17/05/2015

Reencaminhado DCF
23/03/2017

21/05/2017

Encaminhado CGU
14/08/2017
Reencaminhado a DGP
04/05/2018

16/04/2018

Encaminhado
CGU 03/10/2016

18/08/2015

Reencaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017

Reencaminhado a DGP
04/05/2018
Encaminhado CGU
03/10/2016

27/09/2016

Reencaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017

Encaminhado CGU
03/10/2016

27/09/2016

Reencaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017

Encaminhado CGU
03/10/2016

27/09/2016

Reencaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017

Encaminhado a DGP
04/05/2018

17/04/2018
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07

O IFAL deve providenciar a regularização imediata dos empenhos anteriores a 2010, citados
no fato, bem como outros que se encontrem na mesma situação, cuja inscrição em RP tenha
se dado de forma indevida.

Encaminhado DCF
03/10/2016

88

Nº

13

14

15

Nº

158564

Recomendação

158565

158566

160766

Recomendação

Recomendação

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.

Elaborar norma interna definindo critérios e pontuação padronizados que devem constar em
todos os editais para seleção de candidatos à bolsa formação para ministrar aulas ou atuar
na equipe sistêmica do Pronatec/Ifal. Estabelecer pontuações máximas para os critérios
adicionais, que podem variar de acordo com o cargo e o programa específico, de modo que a
soma dos pontos obtidos nos critérios adicionais não ultrapasse a soma dos pontos relativos
aos critérios padronizados.

Recomendação

09/10/2016
21/05/2017
15/08/2018

Situação

Data Limite
para
Atendimento

Encaminhado PROAD
23/03/2017

21/05/2017

Reencaminhado
PROAD 04/05/2018

15/08/2018

Encaminhado PROAD
23/03/2017

21/05/2017

Reencaminhado
PROAD 04/05/2018 e
17/01/2019

15/08/2018

Encaminhado a Coord.
Pronatec 13/10/2016)

01/07/2016

Reencaminhado a
Coord. Pronatec
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado CGU
09/06/2017
Reencaminhado a
Coord. Pronatec
04/05/2018 e a PROAD
17/01/2019

17/04/2018

Situação

Data Limite
para
Atendimento
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12

Encaminhado CGU
Visando evitar a subutilização e obsolescência do equipamento, recomenda-se ao IFAL que
18/10/2016
elabore um plano de uso sistemático para o telescópio, com ações de incentivo para a
Reencaminhado CGU
comunidade, professores e alunos da escola, visando ao cumprimento dos objetivos do
24/03/2017
Projeto “Astronomia ao Alcance de Todos”, observadas as restrições peculiares ao uso do
Encaminhado a PROAD
equipamento,
em 04/05/2018

89

17

18

160767

160768

160769
ATENDIDA

Após o resultado final dos novos processos seletivos, exonerar os colaboradores contratados
com base nos editais mencionados no fato desta constatação, substituindo-os pelos
colaboradores aprovados nos novos processos seletivos.

Exonerar, do cargo de supervisor, o colaborador de CPF ***.135.054-**, visto que este foi
designado para o cargo sem prévia participação em processo seletivo.

01/07/2016

Reencaminhado a
Coord. Pronatec
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU
09/06/2017
Reencaminhado a
Coord. Pronatec
04/05/2018 e a PROAD
17/01/2019

17/04/2018

Encaminhado a Coord.
Pronatec 13/10/2016)

01/07/2016

Reencaminhado a
Coord. Pronatec
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU
30/05/2017
Reencaminhado a
Coord. Pronatec
04/05/2018 e a PROAD
17/01/2019

17/04/2018

Encaminhado a Coord.
Pronatec 13/10/2016)

01/07/2016

Reencaminhado a
Coord. Pronatec
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU
30/05/2017

19

160770

Para os colaboradores que continuam figurando como tendo recebido ordem bancária sem
comprovação de terem participado do Pronatec/Ifal, apresentar cópias dos editais e
respectivos resultados que embasaram sua contratação.

Encaminhado a Coord.
Pronatec 13/10/2016)

01/07/2016

Reencaminhado a
Coord. Pronatec

21/05/2017
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16

Para os cargos que foram preenchidos com base nos processos seletivos relativos aos editais
mencionados no fato desta constatação, abrir novos editais de seleção, com base nos
critérios e pontuações estabelecidos na norma criada pelo Ifal.

Encaminhado a Coord.
Pronatec 13/10/2016)

90

Encaminhado a CGU
30/05/2017

20

21

22

160771

160772

160773

Para aqueles colaboradores cuja participação no Pronatec/Ifal não seja comprovada,
providenciar o ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de bolsa formação.

Para as servidoras de CPF ***.824.864-**, ***.644.574-** e ***.896.294-**, bem como para os
demais colaboradores designados pela Portaria nº 1313/GR, de 13 de agosto de 2012, que
ainda estejam atuando no Pronatec/Ifal e não comprovarem ter se submetido a um processo
seletivo simplificado para essa atuação, providenciar sua exoneração.

Garantir que todo o pessoal contratado pelo Pronatec/Ifal esteja cadastrado no Sispronatec e
que a Coordenação Geral tenha acesso à listagem completa desse pessoal contendo
informações como: o número edital que embasou a contratação; a pontuação obtida no
processo seletivo; a data de ingresso; o cargo que ocupa no Pronatec; a lotação; as

Reencaminhado a
Coord. Pronatec
04/05/2018 e a PROAD
17/01/2019

18/03/2019

Encaminhado a Coord.
Pronatec 13/10/2016)

01/07/2016

Reencaminhado a
Coord. Pronatec
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU
30/05/2017
Reencaminhado a
Coord. Pronatec
04/05/2018 e a PROAD
17/01/2019

18/03/2019

Encaminhado a Coord.
Pronatec 13/10/2016)

01/07/2016

Reencaminhado a
Coord. Pronatec
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU
09/08/2017
Reencaminhado a
Coord. Pronatec
04/05/2018 e a PROAD
17/01/2019

20/01/2019

Encaminhado CGU
06/10/2016

30/08/2016

Reencaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017
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27/03/2017)

91

Encaminhado a DGP
13/10/2016)

23

24

25

160774

160775

160776

Para os servidores relacionados no Quadro 01, instaurar procedimento com o intuito de
Encaminhado CGU
apurar se o servidor exerce de fato, ou não, a gerência ou administração de sociedade
24/03/2017
privada e se: a) essa função prejudicou, ou não, a prestação integral da sua jornada de
Encaminhado a DGP
trabalho; b) essa situação enseja, ou não, conflito de interesses público e privado; c) o
27/3/2017)
servidor já tomou as providências para regularizar a situação de direito, ou seja, se
providenciou sua exclusão como sócio gerente, administrador ou responsável pela respectiva Encaminhado a CGU
09/06/2017
empresa, visto que tal situação é vedada pelo art. 117, inc. X, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, estando o docente passível de demissão, nos termos do art. 132, inc. XIII, Encaminhado a DGP
da mesma Lei.
04/05/2018) Reitoria em
04/05/2018 e
17/01/2019

Solicitar dos servidores relacionados no Quadro 02 a comprovação da compatibilidade de
horários entre suas atividades no Ifal e suas atividades no(s) outro(s) vínculo(s) ou a
comprovação de terem se desligado de um ou mais vínculos.

Para os professores com dedicação exclusiva, relacionados no Quadro 03, que não
conseguirem comprovar que não mantinham vínculo com outras instituições ou empresas
durante o período em que recebiam a referida gratificação, abrir procedimento para apurar o
período em que essa gratificação foi recebida indevidamente, calcular os valores pagos
indevidamente e solicitar a devolução de tais valores ao erário.

15/08/2018

01/07/2016
21/05/2017
21/05/2017

18/08/2018

Encaminhado a DGP
13/10/2016)

01/07/2016

Encaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017

Encaminhado a DGP
27/3/2017)

21/05/2017

Encaminhado CGU
23/08/2017
Encaminhado a DGP
04/05/2018) Reitoria em
04/05/2018 e
17/01/2019

18/08/2018

Encaminhado a DGP
13/10/2016)

01/07/2016

Encaminhado CGU
24/03/2017

21/05/2017

Encaminhado a DGP

21/05/2017
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disciplinas, dias e horários de aulas ministradas, no caso de professores; os valores recebidos Encaminhado a DGP
a título de bolsa formação em cada exercício; a portaria de designação, no caso de 04/05/2018) Reitoria em
coordenadores; e, outras informações consideradas importantes para a gestão.
04/05/2018 e
17/01/2019

92

Encaminhado a CGU
09/06/2017

26

Nº

27

28

160777

Recomendação

160778

161577

Padronizar, nos formulários de Termo de Compromisso, ou mesmo nas declarações de
acumulação (ou não) de cargos públicos, a inserção de informações que deem ciência aos
compromissários ou declarantes de que estes não podem acumular cargos ou empregos
públicos, a menos que estejam previstos nas exceções constitucionais; que acumulação,
caso seja constitucional, deve respeitar a compatibilidade de horários, que deve ser
comprovada; que é vedado ao servidor público ser administrador, gerente ou responsável por
empresa privada; que ao docente em regime de dedicação exclusiva é proibida a acumulação
de outros vínculos, salvo nos casos previstos em lei ou decreto e mediante prévia autorização
do colegiado superior do Instituto.

Recomendação

Dotar o Sispronatec da capacidade de prover relatórios gerenciais consolidados, com o nível
de detalhamento suficiente para o acompanhamento tempestivo da execução do Programa
no Ifal, elaboração de estatísticas de execução e como auxiliar no diagnóstico de falhas e
implantação de medidas corretivas durante a execução. Aperfeiçoar os mecanismos de
segurança, com perfis de acesso distintos e validação das transações dentro do próprio
sistema.

Concluir a elaboração dos projetos de combate a incêndio para todos Campi do IFAL,

Encaminhado a DGP
04/05/2018) Reitoria em
04/05/2018 e
17/01/2019

18/08/2018

Encaminhado DGP
03/11/2016

29/10/2016

Reencaminhado CGU
27/03/2017

21/05/2017

Encaminhado a DGP
04/05/2018) Reitoria em
04/05/2018 e
17/01/2019

18/08/2018

Situação

Data Limite
para
Atendimento

Encaminhado a Coord.
Pronatec 13/10/2016)

29/10/2016

Reencaminhado a
Coord. Pronatec
27/03/2017)

21/05/2017

Encaminhado a CGU
09/06/2017
Encaminhado a DGP
04/05/2018) Reitoria em
04/05/2018 e
17/01/2019

18/08/2018

Encaminhado CGU

29/09/2016
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27/3/2017)
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29

30

31

32

161578

161579
ATENDIDA

161581

161582

06/10/2016
Reencaminhado CGU
27/03/2017

21/05/2017

Encaminhado a PRDI
04/05/2018 e Reitoria
em 17/01/2019

18/08/2018

Aprimorar os controles internos administrativos na área de gestão de contratos,
Encaminhado
especialmente os relativos à manutenção predial e de aparelhos de ar condicionado de forma
26/10/2016
a elidir as deficiências na infraestrutura dos Campi do IFAL descritas no fato, notadamente
Reencaminhado CGU
quanto quanto às seguintes deficiências apontadas no fato: fiação exposta e ar condicionado
27/03/2017
avariado da sala de aula de monitoria de Língua Portuguesa dos cursos técnicos de Açúcar e
Álcool e de Meio Ambiente do campus Penedo; metade das lâmpadas queimadas e ar
condicionado avariado na sala de aula do 3° Ano do Curso técnico de Açúcar do campus
Penedo; inadequação da rede elétrica para o condicionador de ar e inclinação de rampa de
Encaminhado a PROAD
acesso incorreta nos Laboratórios de Matemática e de Física do campus Maceió; rachaduras
04/05/2018 e Reitoria
na via de acesso ao Laboratório de Informática I do campus Maceió; metade das lâmpadas
em 17/01/2019
queimadas, instalação inapropriada do aparelho de ar condicionado, ausência de recuo
mínimo da parede em relação ao muro externo e rachaduras na via de acesso ao Laboratório
de Informática II do campus Maceió.
Concluir a contratação de serviço de manutenção e de dispositivos contra incêndio iniciada
no processo n° 23041.003740/2014-21, de forma a que todos os campi do IFAL tenham
cobertura contratual desse serviço.

Efetuar o adequado registro de todos os bens imóveis do IFAL junto à Secretaria de
Patrimônio da União (SPU).

Atualizar os registros contábeis dos imóveis do IFAL no ativo imobilizado (SIAFI)

19/09/2016
21/05/2017

Encaminhado CGU
18/10/2016

29/09/2016

Reencaminhado CGU
27/03/2017

21/05/2017

Encaminhado a DCF em
10/10/2016)

21/07/2016

Reencaminhado DCF
27/03/2017

21/05/2017

Encaminhado CGU
14/08/2017
Encaminhado a PROAD
04/05/2018 e Reitoria
em 17/01/2019

04/08/2018

Encaminhado a DCF em
10/10/2016)

21/07/2016
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submetê-los ao Corpo de Bombeiros para a respectiva aprovação, bem como efetuar os
ajustes necessários nos projetos que já foram analisados pelos Bombeiros, de forma que
todos os Campi do IFAL tenham seus projetos de Incêndio devidamente aprovados.

94

21/05/2017

Encaminhado CGU
14/08/2017
Encaminhado a PROAD
04/05/2018 e Reitoria
em 17/01/2019

33

34

35

161580

165680

165681/
165685

Concluir a contratação de serviços de manutenção predial e de manutenção de
condicionadores de ar.

Efetivar rotinas internas com as atribuições e responsabilidades definidas para os agentes
responsáveis pelo registro dos atos de pessoal no SISAC, de forma que as concessões sejam
cadastradas nos termos da IN-TCU n.º 55/2007.

Encaminhado a PROAD
em 29/03/2017)

21/07/2016

Reencaminhado a
PROAD em 04/05/2018

Encaminhado a
PROAD
04/05/2018 e
Reitoria em
17/01/2019

Pendente

04/01/2017

Encaminhado a DGP
27/3/2017)

21/05/2017

Encaminhado CGU
12/06/2017
Encaminhado a PROAD
04/05/2018 e Reitoria
em 17/01/2019

19/08/2018

Pendente

04/04/2017

Convocar os servidores elencados na constatação para apresentarem documentos que Encaminhado a DGP
comprovem a correção ou a inexistência das acumulações verificadas e em caso de persistir
27/3/2017)
a acumulação, notificar o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar
Encaminhado a CGU
opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de
nos dias
omissão, adotar procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata,
05/06/ - 09/06 – 22/06 –
seguindo o disposto no art. 133 da Lei 8.112/90.
07/07 – 18/08 – 30/08 de
2017
Encaminhado a DGP
04/05/2018) Reitoria em
04/05/2018 e
17/01/2019

21/05/2017

31/03/2018
23/04/2018
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Reencaminhado DCF
27/03/2017

95

36

37

Nº

38

39

165682/
165684

165683/
165686

Recomendação

165684

165681/
165685

Pendente
Solicitar acesso ao sistema Rais, bem como a outros que permitam identificar Reencaminhado a DGP
tempestivamente os casos de acumulação ilegal.
em 23/08/2017

Solicitar acesso ao sistema Rais, bem como a outros que permitam identificar
tempestivamente os casos de acumulação ilegal.

Convocar os servidores elencados na constatação para apresentarem documentos que
comprovem a correção ou a inexistência das acumulações verificadas e em caso de persistir
a acumulação, notificar o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar
opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de

09/10/2017
09/10/2017

Encaminhado a DGP
04/05/2018) Reitoria em
04/05/2018 e
17/01/2019

23/04/2018

Pendente

04/04/2017

Para os servidores relacionados, instaurar procedimento com o intuito de apurar se o servidor Encaminhado a DGP
exerce de fato, ou não, a gerência ou administração de sociedade privada e se: a) essa
27/3/2017)
função prejudicou, ou não, a prestação integral da sua jornada de trabalho; b) essa situação
Encaminhado CGU
enseja, ou não, conflito de interesses público e privado; c) o servidor já tomou as providências
12/06/2017
para regularizar a situação de direito, ou seja, se providenciou sua exclusão como sócio
gerente, administrador ou responsável pela respectiva empresa, visto que tal situação é
Encaminhado a DGP
vedada pelo art. 117, inc. X, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estando o docente 04/05/2018) Reitoria em
passível de demissão, nos termos do art. 132, inc. XIII, da mesma Lei.
04/05/2018 e
17/01/2019
Recomendação

04/04/2017

21/05/2017

12/09/2018
21/08/2018

Situação

Data Limite
para
Atendimento

Encaminhado a DGP
29/03/2017)

04/04/2017

Reencaminhado a DGP
em 23/08/2017
Encaminhado a DGP
04/05/2018) Reitoria em
04/05/2018 e
17/01/2019

23/04/2018

Pendente

04/04/2017

Encaminhado a DGP
27/3/2017)

21/05/2017

Encaminhado CGU
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40

165687

Que o Ifal, em atenção à Portaria CGU nº 1.043/2007, proceda a inclusão de todos os
processos administrativos disciplinares e sindicâncias no Sistema CGU-PAD.

12/06/2017
Encaminhado a DGP
04/05/2018) Reitoria em
04/05/2018 e
17/01/2019

31/03/2018
23/04/2018

Pendente

04/04/2017

Encaminhado a
Assessoria 23/3/2017)

21/05/2017

Reencaminhado a
Assessoria em
23/08/2017
Reencaminhado a
Assessoria em
04/05/2018

41

42

43

165688
ATENDIDA

165689

165690
ATENDIDA

22/06/2018

Encaminhado a CGU em
29/03/2017

21/05/2017

Pendente

04/04/2017

Adotar rotinas de acompanhamento/monitoramento das recomendações oriundas da
Reencaminhado a CGU
Controladoria Geral da União, principalmente, com uso do Sistema Monitor.
em
23/08/2017

Elaborar uma política institucional de acompanhamento pedagógico e combate à evasão, Encaminhado a Coord.
definindo, no mínimo: a) as ações de acompanhamento que devem ser obrigatoriamente Pronatec 27/03/2017)
executadas por todos os campi, bem como sua periodicidade de execução; b) as ações de Encaminhado a CGU em
acompanhamento que devem ser executadas apenas sob demanda e, portanto, podem variar
30/05/2017
de campus para campus; c) as estratégias para implementar essas ações, detalhando
Reencaminhado a
inclusive a necessidade de alocação de recursos financeiros e humanos para sua
Coord. Pronatec
implementação.
04/05/2018) e a Reitoria
em 17/01/2019
Pendente
Manter contato com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), de modo a obter
Encaminhado a Coord.
detalhes sobre o processo de realização da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos (PAE)
Pronatec 27/03/2017)
conduzida por aquele Instituto, que servirão de subsídio para a elaboração do processo de
Encaminhado a CGU em
acompanhamento de egressos do Ifal.
30/05/2017

04/04/2017

05/12/2016
21/05/2017
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44

Nº

45

165691

Recomendação

165692

Pendente

04/01/2017

Encaminhado a Coord.
Pronatec 27/03/2017)

21/05/2017

Formatar o processo de acompanhamento de egressos do Ifal, ou formalizar parceria com o Encaminhado a CGU em
30/05/2017
IFRN para a realização da PAE com os egressos de Alagoas.
Reencaminhado a
Coord. Pronatec
04/05/2018) e a Reitoria
em 17/01/2019
Recomendação

Situação

Data Limite
para
Atendimento

Pendente

03/02/2017

Encaminhado a Coord.
Pronatec 27/03/2017)

21/05/2017

Adotar procedimentos normatizados que disciplinem a revisão, acompanhamento e Encaminhado a CGU em
12/06/2017
tratamento das inconsistências identificadas no âmbito do pagamento de pessoal.
Reencaminhado a
Coord. Pronatec
04/05/2018) e a Reitoria
em 17/01/2019
Encaminhado a DGP
29/03/2017)
Pendente

46

165693

Providenciar o ressarcimento ao erário, observando os princípios do contraditório e da ampla
defesa, das parcelas de dedicação exclusiva pagas indevidamente aos docentes.

22/06/2018

22/06/2018

04/04/2017

Reencaminhado a DGP
em 23/08/2017
Reencaminhado a
Coord. Pronatec
04/05/2018) e a Reitoria
em 17/01/2019

22/06/2018
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48

49

50

51

165694

165695
ATENDIDA

165696
ATENDIDA

165697

165698
141818
ATENDIDA

Treinar as equipes de gestores para o uso de indicadores e a utilização do GEPLANES ou
qualquer outra ferramenta que venha a substitui-lo.

Pendente

03/02/2017

Encaminhado a DPI
23/03/2017)

21/05/2017

Reencaminhado a DPI
04/05/2018) e Reitoria
em 17/01/2018

21/08/2018

Encaminhado a DPI
23/03/2017)
Pendente

21/05/2017

Reencaminhado a DPI
04/05/2018)
Encaminhado a DPI
Manter cadastro atualizado dos alunos do Pronatec/Ifal no Sispronatec, com pelo menos um
23/03/2017)
endereço válido de e-mail e um telefone de contato, para que estes possam ser contatados
pelo Instituto em até seis meses após a conclusão dos respectivos cursos, com vistas a
Encaminhado a CGU em
obter, no mínimo, informações sobre a inserção ou reinserção destes no mercado de trabalho.
30/05/2017

21/05/2017

Pendente

03/02/2017

Encaminhado a Coord.
Pronatec 27/03/2017)

21/05/2017

Adequar a estrutura da Pró-Reitoria de Extensão do Ifal para realizar o acompanhamento de Encaminhado a CGU em
30/05/2017
egressos do Pronatec.
Reencaminhado a
Coord. Pronatec
04/05/2018) e a Reitoria
em 17/01/2019
Estabelecer em normativo a definição das áreas/setores que poderão ter a redução da
Pendente
jornada de trabalho, sempre com respaldo de fundamentos técnicos e objetivos e com a
Encaminhado a DGP
descrição aprofundada das situações de trabalho experimentada pelos diversos setores da
27/3/2017)
instituição, tendo em vista o que prever o Decreto 1.590/1995, em seu art. 3º, caput e §§ 1º e
2º, ao dispor que a redução de jornada de trabalho só pode ser autorizada se,
cumulativamente, foram atendidos os seguintes critérios: a) Os serviços exijam atividades
contínuas; b) O regime de trabalho ocorra por meio de turnos ou escalas; c) Haja atividade de Encaminhado a CGU em
23/08/2017
atendimento ao público (externo) ou trabalho no período noturno, compreendido este último
como aquele que ultrapassar às vinte e uma horas.

23/04/2018
04/04/2017
21/05/2017
09/10/2017
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Mobilizar as equipes de gestores do Ifal para que, até o dia 15 de dezembro de 2016, todos
os indicadores de gestão do Ifal estejam revisados, com seus respectivos valores calculados
para o exercício de 2016 e para uma série histórica de, pelo menos, três anos (2014, 2015 e
2016), período abrangido pelo atual Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2014-2018,
além de devidamente aprovados pelo Conselho Superior do Instituto.

99

Pendente

53

165700
141820

Encaminhado a DGP
27/3/2017)

Implantar controle de frequência por meio de sistema eletrônico (na estação de trabalho ou
biométrico) para todos os Campus e Reitoria, tendo em vista as fragilidades do sistema
Encaminhado a CGU em
manual de controle de frequência utilizado atualmente.
23/08/2017

04/04/2017
21/05/2017
09/10/2017

04/04/2017
21/05/2017
09/10/2017

Reencaminhado a DGP
04/05/2018)
54

179401

Reestruturar o seu processo de aquisição a fim de incluir como parte integrante os estudos
preliminares e o gerenciamento de riscos, conforme determina a IN nº. 05/2017 do MPDG.

Encaminhado a PROAD
em 17/01/2019 e
31/012019

12/11/2018

55

179402

Implementar controle orçamentário, a fim de evitar que o mesmo saldo seja utilizado como Encaminhado a PROAD
justificativa de disponibilidade orçamentária para abertura de várias licitações, tornando os
em 17/01/2019 e
quantitativos mais realistas e as aquisições mais efetivas.
31/012019

12/11/2018

Nº

Recomendação

56

179403

Reformular o seu processo de contratação, a fim de incluir no seu planejamento a análise de Encaminhado a PROAD
riscos de fatores que tenham impacto na execução contratual, com o objetivo de otimizar os
em 17/01/2019 e
escassos recursos
31/012019

12/11/2018

57

179404

Aprimorar o levantamento de preços de mercado no intuito de apresentar previsões mais Encaminhado a PROAD
factíveis dos valores a serem licitados, buscando outras fontes de informação além das
em 17/01/2019 e
cotações dos próprios licitantes.
31/012019

12/11/2018

58

179405

Apurar os fatores que deram causa a esta falha, a fim de melhorar os seus processos internos
referentes à contratação de serviços.

Encaminhado a PROAD
em 17/01/2019 e
31/012019

12/11/2018

59

179406

Promover a repactuação dos contratos na próxima renovação, cujos preços contratados Encaminhado a PROAD

12/11/2018

Recomendação

Situação

Data Limite
para
Atendimento
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52

165699
141819
ATENDIDA

Pendente
Que a redução de jornada só seja concedida aos servidores que atuem nas áreas definidas
no normativo e que atendam efetivamente o público externo. Atentar também para os Encaminhado a DGP
servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, que se submetem a
27/3/2017)
regime de integral dedicação ao serviço, que a princípio não podem ter redução de horário,
Encaminhado a CGU em
como previsto no § 1º, do Art. 19, da Lei 8.112/1990.
23/08/2017

100

em 17/01/2019 e
31/012019

179407

Aperfeiçoar e ampliar a utilização do registro eletrônico de frequência vinculado ao Sistema Encaminhado a PROAD
Integrado Diread (SID) recentemente implantado, de modo a alcançar o maior número
em 17/01/2019 e
possível de servidores envolvidos nas atividades de EaD, inclusive bolsistas.
31/012019

10/02/2018

179408

Realizar levantamento da situação (ver histórico de tramitação no SIMEC) em que encontramse todos os Termos de Execução Descentralizada (TEDs) nos quais o Ifal figura na condição
de unidade gestora proponente, inclusive daqueles cujo objeto não mantém relação com Encaminhado a PROAD
educação a distância, identificando os Termos em atraso quanto a obrigações previstas no
em 17/01/2019 e
Instrumento Jurídico e/ou nas normas que regulamentam a concessão, execução e prazo de
31/012019
emissão do Relatório de Cumprimento do Objeto (RCO) e de prestação de contas dos
recursos descentralizados.

13/10/2018

62

179409

Nos casos em que a natureza da atividade exija a presença apenas parcial (professores e
tutores presenciais), ou mesmo que seja desempenhada integralmente a distância (tutores a
distância e, no caso do e-Tec, dos professores mediadores a distância),
aprimorar/desenvolver meios de controle tanto da carga horária presencial (quando houver)
quanto do desempenho de atividades realizadas a distância, tendo sempre como diretriz a
uniformidade e a confiabilidade dos meios utilizados. Nesse sentido, a criação de modelo de
Encaminhado a Reitoira
Relatório de Atividades, em que o bolsista que desempenha suas funções em parte ou
em 17/01/2019
integralmente a distância registraria suas tarefas, o qual - associado aos demais controles
manuais e/ou eletrônicos (a exemplo do relatório de acessos ao AVA/Moodle), deveria ser
considerada pela unidade, como forma de assegurar o cumprimento da carga horária
estabelecida no edital dos cursos, o atendimento aos requisitos para o recebimento da bolsa
de EaD, bem como a compatibilidade destes com as atividades específicas do cargo efetivo
ocupado pelo bolsista.

10/02/2019

63

179410

Proceder ao saneamento, correção, atendimento e/ou andamento necessários
conformidade normativa e aos objetivos dos Termos de Execução Descentralizada.

Encaminhado a PROAD
em 17/01/2019 e
31/012019

12/12/2018

64

179411

Reformular o processo de gestão dos investimentos e de contratos de serviços de TI, pela
Encaminhado a PROAD
Diretoria de Tecnologia da Informação, a fim de incluir procedimentos de otimização periódica
em 08/02/2019 e
dos contratos, visando repactuação de preços, tendo em vista a evolução tecnológica e a
31/012019
gradual redução de seus valores ao longo do tempo.

12/11/2018

65

179412

Aprimorar o levantamento de preços de mercado no intuito de apresentar previsões mais Encaminhado a PROAD
factíveis dos valores a serem licitados, buscando outras fontes de informação além das
em 08/02/2019 e
cotações dos próprios licitantes.
31/012019

12/11/2018

66

180620

Adotar,como procedimento regular para nomeação da comissão de avaliação de RSC, a Encaminhado a Reitoria

03/11/2018

60

61

à
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estejam muito acima dos valores pagos nos outros campi.
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67

180621

Nº

Recomendação

17/012019

Ajustar os normativos internos que tratam da flexibilização de jornada, a fim de que as
autorizações de flexibilização sejam concedidas por servidor e não apenas por setor, de
Encaminhado a Reitoria
modo a dar a transparência e publicidade adequada aos atos de concessão do benefício, e
17/012019
de que passe a constar a previsão de realização de revisão anual das flexibilizações
concedidas.
Recomendação

Situação

03/11/2018

Data Limite
para
Atendimento

68

180622

Suspender a autorização de flexibilização de jornada de todos os servidores dos setores
apontados na presente constatação, do item 2 e item 3, até que seja concluído o novo estudo Encaminhado a Reitoria
de viabilidade, onde se poderá concluir pela efetiva necessidade de funcionamento
17/01/2019
ininterrupto desses setores;

69

180623

Suspender a autorização de flexibilização de jornada de todos os servidores dos setores Encaminhado a Reitoria
contemplados com a possibilidade de flexibilização que não atenderam
17/01/2019

01/02/2019

180624

Estabelecer rotina a ser executada pela Unidade de Auditoria Interna do Instituto e criar
mecanismos de controle previamente definidos para o acompanhamento do cumprimento da
Encaminhado a Reitoria
legislação vigente (Portarias nº 1478/GR/2016 e 1805/GR/2017; e Decreto nº 1.590/1995) no
17/01/2019
que diz respeito à concessão e execução da flexibilização da jornada nos campi e na Reitoria
do Ifal.

01/02/2019

71

180625

Suspender a autorização de flexibilização de jornada de todos os servidores da Coordenação
de Educação Física e de Esporte, Coordenação de Ciências Humanas, Coordenadoria dos
Encaminhado a Reitoria
Laboratórios de Informática e Setor de Nutrição, até que seja concluído o novo estudo de
17/01/2019
viabilidade, onde se poderá concluir pela efetiva necessidade de cumprimento de jornada em
turnos ininterruptos por esses servidores;

01/02/2019

72

180626

Modificar a Portaria nº 1478/GR/2016 de modo que esta se torne compatível ao disposto no Encaminhado a Reitoria
§2, do art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995.
17/01/2019

03/11/2018

180627

Proceder os descontos financeiros nas folhas de pagamentos dos servidores A. J. de L. F. e
A. D. A. C., ambos lotados no Setor Médico do Campus Maceió,relativo ao não cumprimento Encaminhado a Reitoria
da jornada de trabalho, considerando não só os meses apontados neste Relatório de
17/01/2019
Auditoria, mas todo o período em que os servidores vêm utilizando o ponto eletrônico.

19/10/2018

180628

Apurar responsabilidade quanto à conduta da servidora A. D. A. C.,lotada no Setor Médico do
Campus Maceió, notadamente no que diz respeito à inassiduidade habitual, considerando Encaminhado a Reitoria
não só os meses apontados neste Relatório de Auditoria, mas todo o período em que a
17/01/2019
servidora vem utilizando o ponto eletrônico.

01/02/2019

70

73

74

03/11/2018
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76

71

72

73

180629

Estabelecer procedimentos de rotina e mecanismos de alerta para observância dos prazos Encaminhado a Reitoria
estabelecidos no Sistema Monitor para cumprimento das recomendações.
17/01/2019

02/01/2019

180636

Suspender a autorização de flexibilização de jornada de todos os servidores dos setores
apontados na presente constatação, do item 4 e item 5, especificamente quanto ao setor de Encaminhado a Reitoria
Psicologia, até que seja apresentada justificativa suficiente para o não cumprimento de
17/01/2019
expediente de jornada flexibilizada de forma regular;

01/02/2019

180637

Estabelecer rotina a ser executada pela Unidade de Auditoria Interna do Instituto e criar
mecanismos de controle previamente definidos para o acompanhamento do cumprimento da
Encaminhado a Reitoria
legislação vigente (Portarias nº 1478/GR/2016 e 1805/GR/2017; e Decreto nº 1.590/1995) no
17/01/2019
que diz respeito à concessão e execução da flexibilização da jornada nos campi e na Reitoria
do Ifal.

01/02/2019

180638

Suspender a autorização de flexibilização de jornada do servidor apontado na presente
constatação, que respondeu que não realizava atendimento ao público, até que seja Encaminhado a Reitoria
apresentada justificativa suficiente para o cumprimento de expediente regular de flexibilização
17/01/2019
de jornada;

03/12/2018

180640

Estabelecer rotina a ser executada pela Unidade de Auditoria Interna do Instituto e criar
mecanismos de controle previamente definidos para o acompanhamento do cumprimento da
Encaminhado a Reitoria
legislação vigente (Portarias nº 1478/GR/2016 e 1805/GR/2017; e Decreto nº 1.590/1995) no
17/01/2019
que diz respeito à concessão e execução da flexibilização da jornada nos campi e na Reitoria
do Ifal.

01/02/2019

UG 151617
Nº

01

02

03

Recomendação

161796
ATENDIDA

REITORIA
Recomendação

Situação

Data Limite
para
Atendimento

À reitoria do IFAL que, em conjunto com as direções-gerais dos campi e todas as pró-reitorias
e diretorias necessárias ou interessadas, promova discussões no interior da comunidade
acadêmica acerca da adoção de uma solução institucional para o aperfeiçoamento da gestão
das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos docentes, a ser aplicada em todos os
campi.

Encaminhado
24/10/2016

22/07/2016

Encaminhado CGU
24/03/2017

22/05/2017

Encaminhado
24/10/2016

22/07/2016

Encaminhado CGU
24/03/2017

22/05/2017

Encaminhado
20/10/2016

22/07/2016

161797
ATENDIDA

Desenvolver e implementar, em todos os campi, um sistema de informação para controle das
atividades dos docentes e para gerenciamento do nível de consecução das metas
institucionais, sejam as pactuadas com o MEC ou as internas ao Instituto.

161798

Proceder a substituição da Resolução CS/IFAL no. 29/2010, promovendo uma ampla
discussão entre todas as partes interessadas e submetendo à consulta pública a minuta de
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75

103

novo normativo regulamentador das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do
Instituto.

Encaminhado CGU
24/03/2017

22/05/2017

04

164132
ATENDIDA

Que a UJ implemente controles internos administrativos que garantam o preenchimento de
todos os requisitos legais e editalícios antes da assinatura de contratos.

Encaminhado
13/10/2016

23/10/2016

Que a instituição anexe aos processos licitatórios de obras e serviços de engenharia,
declaração conclusiva e expressa do profissional responsável pela elaboração da planilha
orçamentária quanto à compatibilidade das especificações, quantitativos e custo unitário do
SINAPI nacional, com as do projeto arquitetônico e complementares.

Encaminhado
18/10/2016

23/10/2016

05

164133
FINALIZADA
NÃO
MONITORADA

Encaminhado CGU
24/03/2017

22/05/2017

Encaminhado18/10/2016

23/10/2016

06

07

164134

164135
CANCELADA

Encaminhado CGU
Que o IFAL faça constar a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas
24/03/2017
orçamentárias do projeto que integrar o edital das futuras licitações de obras e serviços de
engenharia, inclusive de suas eventuais alterações, conforme preconiza o art. 10 do Decreto Encaminhado a PROAD
em 04/05/2018
nº 7.983/2013.
Encaminhado a Reitoria
17/01/2019
Que, no Contrato no 016/2013, o IFAL só efetue os pagamentos das medições dos serviços
efetivamente realizados, após recálculo da planilha orçamentária, observando principalmente
os quantitativos, custo unitário e especificações mencionados no campo fato.
Que a Procuradoria do IFAL padronize e insira nos seus procedimentos internos a construção
de parecer desfavorável à publicação de edital em licitações nas quais o engenheiro
responsável não emita declaração ou emita declaração não conclusiva quanto às
especificações de serviços e quantitativos da planilha orçamentária.

08

164136

Em virtude do posicionamento exarado no Ofício N° 00030/2016DPCDI/PGF/AGU, de
24/11/2016, concluímos pela necessidade de revisar a recomendação, conforme informando
no
Ofício
nº
21992/2016/Regional/AL-CGU,
de
28/12/2016.

22/05/2017

Encaminhado
18/10/2016

23/10/2016

Encaminhado CGU
24/03/2017

22/05/2017

Encaminhado
13/12/2016

23/10/2016

Encaminhado CGU
24/03/2017

22/05/2017

Encaminhado CGU
24/03/2017

26/04/2017

Recusa a
implementação não
aceita

Novo Texto da Recomendação Que o IFAL empreenda esforços junto à instância da
Procuradoria Federal que nele atua, para que se institua a certificação do atendimento às
determinações do Decreto nº 7.983/2013, quando da análise da fase interna dos processos Encaminhado a PROAD
em 29/03/2017)
licitatórios, que envolvam contratação de obras e serviços de engenharia, notadamente no
que diz respeito à anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias do
Reencaminhado a

Capítulo 7 ……………………………………………………………………………………………………………………….

ATENDIDA

104

UG 153004
Nº

01

02

Recomendação

11974

11976

CEFET/AL
Recomendação

Situação

Data Limite
para
Atendimento

Encaminhado CGU em
13/10/2016

31/03/14

Reencaminhado CGU
em 24/03/2017

25/06/2017

Cadastrado em
21/06/2017 e
Após apurar a responsabilidade funcional do servidor, bem como o ressarcimento dos valores
Encaminhado a CGU em
gastos irregularmente, encaminhar os resultados do Processo Administrativo Disciplinar a
16/08/2017
esta CGU- Regional/AL.
Resposta encaminhada
à CGU em 21/03/2018.

16/04/2018

Memo nº 66/2018-REITAUDINT – Reiteração –
Atendimento Parcial, em
15/05/2018.

05/11/2018

Encaminhado a PROAD
25/08/2016)

31/03/14

Reencaminhado a
Após a realização do referido inventário, apurar a responsabilidade pelo desaparecimento dos PROAD em 24/03/2017
bens que porventura não forem localizados.
Cadastrado em
21/06/2017 e
Encaminhado a CGU em
16/08/2017

22/05/2017
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projeto que integrar o edital das futuras licitações de obras e serviços de engenharia, inclusive PROAD em 04/05/2018)
de suas eventuais alterações, conforme preconiza o art. 10 do citado Decreto.
Encaminhado a Reitoria
17/01/2019
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Resposta encaminhada
em junho/2018 – 10
anexos

15/06/2018
Enviado em:
25/07/2018
Prazo: 180
dia(s) – até
21/01/2019
Situação:
Enviado ao
gestor.

Encaminhado CGU em
21/012019
Encaminhado em
24/10/2016

31/03/14

Reencaminhado CGU
em 24/03/2017

03

11977
(ATENDIDA)

Cadastrado em
A UG deverá adotar providências imediatas no sentido de instaurar processo para apurar a
21/06/2017 e
responsabilidade referente a despesa realizada com aquisição do equipamento (nº
Encaminhado
a CGU em
Patrimonial 57784), no valor de R$ 18.900,00, considerado gasto evitável, que utilizou
16/08/2017
recursos do PROEP.
CGU avaliou
Encaminhado
como Atendida
providências à CGU em
a
27/03/2018 e
Recomendação
04/05/2018.
em 09/05/2018
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Memo nº 16/2018-REITAUDINT, encaminhado à
PROAD em 16/02/2018.
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Informações acerca dos acórdãos do TCU:
Nº DO ACÓRDÃO

10265/2018 –
Segunda Câmara

1642/2018 Plenário

DESCRIÇÃO DO
ASSUNTO/REFERÊNCIA

DECISÃO

Representação a respeito de
possíveis irregularidades em
concorrência
pública
que
objetivou a contratação de d) determinar o arquivamento deste processo, nos termos do art.
serviços de engenharia para 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento
implantação de redes elétricas Interno/TCU.”
e de rede lógica estruturada,
com análise de resposta a
diligência.
PENSÃO CIVIL. MENOR SOB
GUARDA.
ILEGALIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA
32.038 (STF). SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO
8.789/2012-TCU-PLENÁRIO.
REANÁLISE DA CONCESSÃO.
APLICAÇÃO
DOS
PROCEDIMENTOS
DE
CONTROLE DA SITUAÇÃO
FÁTICA RELATIVAMENTE À
SITUAÇÃO
DE
EFETIVA
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
DA BENEFICIÁRIA. OITIVA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
ALTERAÇÃO
DE
FUNDAMENTO LEGAL EM
DECORRÊNCIA DE INVALIDEZ
DA
BENEFICIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PARECER

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos
em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. tornar insubsistente o Acórdão 8.789/2012-TCU-2ª Câmara em
atenção à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Mandado de Segurança 32.038/DF;
9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de pensão civil
instituído por Oscar Correia da Silva (033.226.024-00) , em favor de
Luana da Silva Rocha (060.519.244-85) , nos termos dos arts. 71,
inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, § 1º, do RITCU, em razão da ausência de
comprovação da dependência econômica da beneficiária em
relação ao instituidor;
9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos
até a data da ciência pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Alagoas, do presente acórdão, com base no
Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e

PROVIDÊNCIAS PELO
IFAL

Não há

Sob análise do órgão.
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Acompanhamento às decisões dos órgãos de controle - TCU
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Tecnologia de Alagoas, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992,
que:
9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de pensão
considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir
da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade
administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do
art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
9.4.2. comunique à beneficiária Luana da Silva Rocha
(060.519.244-85) do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a
exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as
respectiva notificação, caso o recurso não seja provido;
9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta
decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que
a interessada foi informada do julgamento deste Tribunal.
9.5. Informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Alagoas que a decisão de mérito proferida nos autos
do Mandado de Segurança 32.038/DF não ampara, atualmente, o
pagamento da pensão emitida em favor da Sra. Luana da Silva
Rocha não podendo tal decisão servir de justificativa para a
manutenção do benefício em favor da referida interessada.
[...]Entretanto, apesar de ter apresentado a Impetrante documentos
demonstrativos de sua dependência econômica em relação ao
instituidor da pensão e sua condição especial de saúde, não há
nos autos prova de que o dies a quoestipulado na Portaria
176/2005 tenha sido desconstituído por ato de autoridade
competente.
Descabida, portanto, a pretensão da Impetrante de valer-se do
mandado de segurança para reconhecimento de sua invalidez e,
consequentemente, percepção do benefício além do prazo fixado
no ato anulado pelo Tribunal de Contas da União, o que, como
realçado pelo Subprocurador-Geral da República, poderá ser
objeto de outra ação. (grifos acrescidos)
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MÉDICO QUE JUSTIFIQUE A
ALTERAÇÃO
NO
FUNDAMENTO
DA
CONCESSÃO. ILEGALIDADE.
NEGATIVA DE REGISTRO.
DETERMINAÇÕES.
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Vale novamente repisar que, nos presentes autos, não foram
apresentados, pela interessada, quaisquer documentos hábeis a
comprovar sua dependência econômica em relação ao instituidor
no momento do óbito e nem a caracterização de que a
enfermidade que ensejou a invalidez seja preexistente ao óbito do
Sr. Oscar Correia da Silva. Portanto, o ato em questão não
apresenta condições mínimas para receber a chancela da
legalidade.
Por fim, reforço que o Mandado de Segurança 32.038/DF não
ampara, atualmente, o pagamento da pensão em comento, não
podendo servir de justificativa para a manutenção do benefício em
favor da Sra. Luana da Silva Rocha.
Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão
que ora trago ao exame deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 18 de julho de 2018.
Ministro VITAL DO RÊGO
Relator
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DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DO RELATO INTEGRADO PELOS RESPONSÁVEIS
PELA GOVERNANÇA
Reconhecemos nossa responsabilidade de assegurar a integridade do presente relatório e que aplicamos o pensamento coletivo quando da sua preparação e
elaboração, por meio de diversas reuniões realizadas entre todas as áreas da instituição. Portanto, declaramos que consolidamos um relatório em formato integrado,
apresentando informações relevantes, concisas e claras, estando de acordo com a nova estrutura de relatório de gestão adotada pela Decisão Normativa TCU n°
170/2018.

Sérgio Teixeira Costa
Reitor e presidente do Conselho Superior (Consup)
Luiz Henrique de Gouvêa Lemos
Pró-Reitor de Ensino
Eunice Palmeira da Silva
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
Altemir João Secco
Pró-Reitor de Extensão
Wellington Spencer Peixoto
Pró-Reitor de Administração
Carlos Guedes de Lacerda
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
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PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

Curso

Forma de Oferta

Curso

CAMPUS ARAPIRACA
Eletroeletrônica
Eletroeletrônica
Informática
Linguagem e Praticas Sociais
Ensino das Ciências e Matemática
CAMPUS BATALHA
Agroindústria
Agroindústria

CAMPUS MACEIÓ
Técnico Subsequente
Técnico Integrado
Técnico Integrado
Especialização
Especialização

Técnico Subsequente
Técnico Integrado
CAMPUS BENEDITO BENTES

Enfermagem
Técnico Subsequente
Logística
Técnico Subsequente
Desenvolvimento Organizacional
Especialização (semipresencial)
Educação Profissional e Tecnológica
Mestrado Profissional
CAMPUS CORURIPE
Soldagem
Técnico Subsequente
Edificações
Técnico Integrado
CAMPUS MACEIÓ
Artesanato
Edificações
Eletrônica
Eletrotécnica
Estradas
Informática para Internet
Mecânica
Química

Forma de Oferta

Técnico Integrado PROEJA
Técnico Integrado
Técnico Integrado
Técnico Integrado
Técnico Integrado
Técnico Integrado
Técnico Integrado
Técnico Integrado

Eletrotécnica

Técnico Subsequente

Mecânica
Química
Segurança do Trabalho

Técnico Subsequente
Técnico Subsequente
Técnico Subsequente

Alimentos
Construção de Edifícios
Design de Interiores
Gestão de Turismo
Hotelaria
Engenharia Civil
Sistemas de Informação
Ciências Biológicas
Letras/Português
Matemática
Física
Química
Gerenciamento e Desenvolvimento Ágil de
Software

Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Especialização
Especialização

Química Tecnológica
CAMPUS MARAGOGI

Técnico Integrado
Técnico Integrado
CAMPUS MARECHAL DEODORO
Guia de Turismo
Técnico Integrado
Meio Ambiente
Técnico Integrado
Cozinha
Técnico Integrado PROEJA
Hospedagem
Técnico Integrado PROEJA
Gestão Ambiental
Tecnologia
Educação e Meio Ambiente
Especialização
Tecnologias Ambientais
Mestrado Profissional
CAMPUS MURICI
Agroecologia
Técnico Integrado
Agroindústria
Técnico Integrado
Agroecologia
Hospedagem
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PRESENCIAIS
Curso
Forma de Oferta
CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS
Edificações
Técnico Integrado
Eletrotécnica
Técnico Integrado
Informática
Técnico Integrado
Segurança do Trabalho
Técnico Subsequente
Sistemas Elétricos
Tecnologia
Engenharia Elétrica
Bacharelado
Engenharia Civil
Bacharelado
Linguagens e Práticas Sociais
Especialização
CAMPUS PENEDO
Açúcar e Álcool
Técnico Integrado
Meio Ambiente
Técnico Integrado
Química
Técnico Subsequente
CAMPUS PIRANHAS
Agroecologia
Técnico Integrado
Agroindústria
Técnico Integrado
Alimentos
Técnico Integrado PROEJA
Engenharia Agronômica
Bacharelado
CAMPUS RIO LARGO
Informática para Internet
Técnico Subsequente
CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Administração
Técnico Integrado
Agropecuária
Técnico Integrado
Agropecuária
Técnico Subsequente
CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Segurança do Trabalho
Técnico Subsequente

PRESENCIAIS
Curso
CAMPUS SATUBA
Processamento de Alimentos
Informática
Agropecuária
Agroindústria
Agropecuária
Laticínios
CAMPUS VIÇOSA
Administração
Informática para Internet
Informática para Internet

Forma de Oferta
PROEJA-FIC
PROEJA-FIC
Técnico Integrado
Técnico Integrado
Técnico Subsequente
Tecnologia
Técnico Subsequente
Técnico Subsequente
Técnico Integrado
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A DISTÂNCIA (POLOS EAD)
Curso
Forma de Oferta

A DISTÂNCIA (POLOS EAD)
Curso
Forma de Oferta
POLO ARAPIRACA
Informática

Técnico Subsequente

POLO MARAGOGI
Ciências Biológicas

Licenciatura

Letras/Português

Licenciatura

Ciências Biológicas

Licenciatura

Letras/Português

Licenciatura

Informática

Hotelaria

Tecnologia

Ciências Biológicas

Licenciatura

Letras/Português

Licenciatura

POLO CAJUEIRO
Informática

POLO PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Técnico Subsequente

Letras/Português

Licenciatura
POLO MACEIÓ

POLO PENEDO
Guia de Turismo

Licenciatura

Letras/Português

Licenciatura

Técnico Subsequente

Secretaria Escolar

Técnico Subsequente

Alimentação Escolar

Técnico Subsequente

Informática

Guia de Turismo

Técnico Subsequente

Letras/Português

Licenciatura

Letras/Português

Licenciatura

Docência da Educação Profissional

Especialização

Técnico Subsequente

Ciências Biológicas

Infraestrutura Escolar

Ciências Biológicas

Técnico Subsequente

POLO SANTANA DO IPANEMA
Técnico Subsequente
Licenciatura
POLO SÃO JOSÉ DA LAJE
Ciências Biológicas

Licenciatura

Letras/Português

Licenciatura
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