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Unit - Universidade Tiradentes
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	 	 A Reitoria iniciou em 2020 o segundo ano de sua gestão. Esse ano foi singular em virtude da pandemia 
vivenciada no mundo e da necessidade da suspensão das atividades acadêmicas no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal). 

	 	 Mesmo nesse cenário de surpresas, de incertezas e mais complexo que o ano de 2019, buscamos 
continuar desenvolvendo ações sistêmicas em perfeito alinhamento com a missão, visão e valores do Ifal. As ações 
realizadas encontram-se mais uma vez resumidas neste Relatório de Gestão, que são apresentadas de forma mais 
detalhada no Relatório Anual de Atividades da Instituição, em observância à boa governança, à gestão de riscos e à 
integridade.

Em 2020, o grande desafio foi retomar as atividades através do ensino remoto emergencial, por meio de 
diagnósticos, planejamento, formação docente em serviço e acolhimento de servidores e estudantes, para a 
implementação gradual das atividades acadêmicas em todos os campi da nossa 
instituição. Destacamos também que demos continuidade às ações de simplificação de 
procedimentos administrativos, à otimização de processos, à qualificação das ações 
institucionais, ao fortalecimento da comunicação e ao atendimento tempestivo e 
qualificado das demandas dos órgãos de controle interno e externo. 


	 Nesse sentido,	 o Ifal apresenta este relatório ao Conselho Superior, à toda a comunidade e aos órgãos de controle, como prestação 
de contas anual, elaborado de acordo com as disposições da Decisão Normativa n° 187/TCU, de 09 de setembro de 2020.

	 Agradecendo, mais uma vez, aos servidores e estudantes pela dedicação e comprometimento, buscando sempre cumprir nossa 
missão  institucional de promover educação de qualidade social, pública e gratuita, fundamentada no princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, bem como alcançar nosso principal objetivo estratégico: o de assegurar aos estudantes o acesso, a 
permanência e o êxito.


Maceió, abril de 2021.


Carlos Guedes de Lacerda

Reitor do Ifal
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 1.1. O IFAL
	 O Instituto Federal de Alagoas - Ifal é uma autarquia vinculada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). Sua 
criação decorre da Lei n° 11.892/2008, de 29/12/2008, que integrou o Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas (Cefet/AL) com a Escola Agrotécnica Federal de 
Satuba.

	 Além da Reitoria, sediada em prédio próprio em Maceió, o Ifal possui 16 Campi: Arapiraca, Batalha, Avançado 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.


VA
LO

R
E

Fonte: Elaboração própria.

Figura 1: Localização dos Campi e Reitoria do Ifal
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1.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES
	 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), aprovado pela Resolução n° 26/2019 e alterado pelas Resoluções n° 01/2020 e 76/2020, do Conselho Superior, é 
ondeestabelece a missão, a visão e os valores do Ifal para o período de 2019 a 2023.


“ Ética; transparência; inovação; responsabilidade social; compromisso institucional; gestão participativa e 
democrática; excelência; sustentabilidade; respeito à diversidade; inclusão social.

“  Ser uma instituição de referência nacional em educação profissional, científica e tecnológica, promovendo a 
transformação social nas regiões de sua atuação.

“  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.

Missão

Visão

Valores
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1.3. PRINCIPAIS NORMAS DIRECIONADORAS DE ATUAÇÃO

Lei n° 9.394/1996 (LDB) 
Lei de diretrizes e bases da educação 

nacional


Acesse aqui

Lei 11.892/2008 
Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e 
cria os Institutos Federais


Acesse aqui

Estatuto do Ifal 
Estabelece normas gerais de 
organização e competências


Acesse aqui


Regimento Geral do Ifal 
Complementa e normatiza o 

Estatuto


Acesse aqui


Resoluções do Consup 
O Conselho Superior é o órgão 

máximo do Ifal, de caráter consultivo 
e deliberativo


Acesse aqui

Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 

Estabelece a missão, visão, valores, 
objetivos estratégicos, iniciativas e 

indicadores para um período de 5 anos


Acesse aqui

Atos normativos do Poder Executivo 
Federal 

Tais como portarias do MEC e 
instruções normativas do Ministério da 

Economia

Deliberações do Cepe 
O Cepe é um órgão normativo, 

propositivo, consultivo e deliberativo 
sobre matérias de ensino, pesquisa e 

extensão


Acesse aqui


Demais atos administrativos do Ifal 

Acesse aqui
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https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/resolucoes
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/base-juridica-da-estrutura-organizacional-e-das-competencias/arquivos/regimento-geral-do-ifal.pdf
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/base-juridica-da-estrutura-organizacional-e-das-competencias/arquivos/estatuto-com-as-alteracoes-aprovadas-pela-resolucao-no-22-a-cs-de-6-6-2016.pdf
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-de-ensino-pesquisa-e-extensao/deliberacoes/deliberacoes
https://sipac.ifal.edu.br/public/visualizaBoletins.do?publico=true
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/base-juridica-da-estrutura-organizacional-e-das-competencias/arquivos/estatuto-com-as-alteracoes-aprovadas-pela-resolucao-no-22-a-cs-de-6-6-2016.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/resolucoes
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-de-desenvolvimento-institucional
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-de-desenvolvimento-institucional
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/base-juridica-da-estrutura-organizacional-e-das-competencias/arquivos/regimento-geral-do-ifal.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-de-ensino-pesquisa-e-extensao/deliberacoes/deliberacoes
https://sipac.ifal.edu.br/public/visualizaBoletins.do?publico=true


Fonte: PDI Ifal 2019-2023.

Figura 2: Organograma do Ifal

1.4. ORGANOGRAMA

• Para detalhes a respeito da distribuição dos Cargos de Direção (CD) e das Funções Gratificadas (FG), clique aqui.

• A estrutura de Governança está descrita no Capítulo 3 deste relatório.
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https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/competencias/arquivos/estrutura_ifal_11-de-junho-de-2019-pagina1.pdf
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/competencias/arquivos/estrutura_ifal_11-de-junho-de-2019-pagina1.pdf


h) Corregedoria: encarregada das at iv idades 
relacionadas à prevenção, detecção e apuração de 
p o s s í v e i s i r re g u l a r i d a d e s d i s c i p l i n a re s e 
administrativas de servidores públicos e pessoas 
jurídicas. 


i) Auditoria Interna: subordinada ao Conselho 
Superior, é o órgão de controle responsável por 
fortalecer e assessorar a gestão, bem como 
racionalizar as ações do Ifal e prestar apoio aos 
órgãos de controle do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da 
União.


j) Assessoria Executiva : assessora o Reitor, 
acompanha a tramitação de processos judiciais e 
coordena a elaboração de respostas às solicitações 
emanadas dos órgãos de controle externo.


k) Coordenação de Relações Internacionais : 
responsável pelas relações estabelecidas  entre o 
Ifal e demais instituições, no âmbito internacional.


l) Procuradoria Educacional Institucional: faz a 
interlocução entre o Ifal e o MEC nos processos 
relacionados à avaliação institucional e de cursos, 
autorização e reconhecimento de cursos e 
recredenciamento institucional.


m) Departamento de Comunicação e Eventos: 
responsável pela gestão das ações de comunicação, 
além de atuar na organização de eventos.


n) Pró-Reitoria de Ensino/Proen: responsável pelas 
atividades e políticas de ensino, incluindo a 
assistência estudantil.


a) Conselho Superior/Consup: órgão máximo do Ifal, 
consultivo e deliberativo, composto pelo Reitor 
(presidente) e representantes dos docentes, 
discentes, técnicos-administrativos, egressos, 
sociedade civil, MEC e Diretores-Gerais dos campi.


b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/Cepe: 
órgão normativo, propositivo, consultivo e 
deliberativo sobre matérias de ensino, pesquisa e 
extensão, tendo o Reitor como presidente, além de 
i n teg ran tes do co rpo docen te , t écn ico-
administrativo e estudantil.


c) Colégio de Dirigentes: órgão consultivo, de apoio 
ao processo decisório, composto pelo Reitor 
(presidente), Pró-Reitores e Diretores-Gerais dos 
campi.


d) Reitor: compete representar o Ifal, em juízo ou fora 
dele, bem como administrar, gerir, coordenar e 
superintender as atividades da Instituição.


e) Procuradoria Federal: órgão de execução da 
Procuradoria Geral Federal, responsável pelas 
atividades de consultoria e assessoramento 
jurídicos do Ifal.


f) Ouvidoria: responsável pelo tratamento das 
reclamações, solicitações, denúncias, sugestões 
e elogios relativos às políticas e aos serviços 
públicos prestados, com vistas ao aprimoramento 
da gestão pública.


g) Comissão de Ética: promove atividades, orienta os 
servidores nos assuntos relacionados à ética 
profissional e apura responsabil idades ou 
procedimentos contrários à ética.


o) Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação/PRPPI: responsável pelas atividades e 
políticas de pesquisa, pós-graduação, qualificação 
dos servidores e intercâmbio com instituições e 
empresas na área de fomento à pesquisa, ciência, 
tecnologia e inovação.


p) Pró-Reitoria de Extensão/Proex: coordena a ações 
de extensão através da gestão de cursos, eventos, 
projetos, programas, além de firmar convênios para 
a realização de estágios de seus discentes. 


q) Pró-Reitoria de Administração/Proad: responsável 
pelas atividades e políticas de gestão orçamentária, 
financeira, administrativa, patrimonial e de 
suprimentos.


r) Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional/
PRDI: tem por finalidade garantir a infraestrutura 
física e de tecnologia da informação, bem como 
coordenar o processo de planejamento do Ifal.


s) Diretoria de Gestão de Pessoas/DGP: atua nas 
atividades de gestão de pessoas, o que inclui 
admissão, dimensionamento, capacitação, 
pagamento de pessoal, saúde do servidor, 
aposentadoria, dentre outros.


t) Campi: órgãos administrativos locais, com 
natureza de sede para efeitos da legislação 
educacional.
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Discentes

Setor público

Setor privado

Comunidade em geral

ENSINO   PESQUISA   EXTENSÃO

Educação de Jovens e Adultos

Cursos de Formação Inicial e Continuada

Cursos Técnicos de Nível Médio

Cursos Superiores Tecnológicos

Licenciaturas

Bacharelados

Especializações

Mestrados

Publicações científicas

Patentes

Ações desenvolvidas na comunidade

Geração e intercâmbio de 
conhecimento

Formação de profissionais para o 
mercado de trabalho

Inovação científica e tecnológica

Destinatários_______
Orçamento Federal

Parcerias com o setor público e privado

Corpo docente e técnico-administrativo

Conhecimento adquirido (Know-How)

Infraestrutura predial e de TI

Mobiliário, equipamentos e materiais de 
consumo

Base legal

Insumos_____

Atividades______

Serviços____

Impactos_____

Fonte: PRDI.

Figura 3: Modelo de Negócios do Ifal

1.5. MODELO DE NEGÓCIO E CADEIA DE VALOR
	 Um modelo de negócio descreve, de forma simples, como uma empresa gera e entrega valor aos seus clientes. Na perspectiva de uma instituição de ensino pública, 
o modelo demonstra como o valor público é gerado, apresentando as seguintes informações: os elementos (insumos) necessários para que o serviço seja entregue; a 
atuação da instituição, notadamente a tríade ensino-pesquisa-extensão; os serviços prestados (principalmente os cursos ofertados) e os seus destinatários, sobre os quais 
serão observados os impactos dessa atuação.
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	 No modelo de negócio foram identificadas as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na produção de valor para a sociedade, sendo esse conjunto de atividades 
denominado de macroprocesso finalístico. Porém, para que seja cumprida a missão e alcançada a visão de futuro, além do macroprocesso finalístico, são fundamentais 
outros dois macroprocessos: o estratégico, que não agrega valor diretamente à sociedade, mas é necessário para assegurar que a instituição atue conforme seus objetivos e 
metas; e o de apoio, que dá suporte às atividades finalísticas, para quem entregam valor diretamente.

	 Os macroprocessos, ou seja, o conjunto de atividades que o Ifal realiza para criar valor, estão descritos de forma genérica na cadeia de valor a seguir.


ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Gerir 
orçamento e 

finanças

Gerir a 
comunicação

Gerir 
infraestrutura

Gerir tecnologia 
da informação

Desenvolver e gerir 
pessoas

Gerir contratos, 
compras e 

suprimentos

Assistir os 
estudantes

Planejar

Ap
oi

o
Fi

na
lís

tic
o 

Gerir riscos e 
controles

Es
tra

té
gi

co

VI
SÃ

O

M
IS

SÃ
O VALOR 

GERADO

Fonte: PRDI.

                                                                       Figura 4: Cadeia de Valor do Ifal

13



1.6. POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO / AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Projeto Alunos Conectados 

	 O Projeto Alunos Conectados, do Ministério da Educação e com o apoio 
da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), tem por finalidade o 
fornecimento de pacote de dados para alunos das universidade federais e 
institutos da rede federal em condição de vulnerabilidade socioeconômica, 
possibilitando o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas de forma 
remota. É um suporte às ações emergenciais de educação, devido ao 
enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Por meio do Projeto Alunos Conectados são fornecidos SIM CARDs 
com pacotes de dados de 5G a 40G das operadoras Claro e OI. Inicialmente, o 
Projeto atendeu apenas estudantes com renda per capita de até 0,5 salário 
mínimo. Atualmente, essa renda foi ampliada para estudantes de até 1,5 salário 
per capita.

No Ifal foram distribuídos 2.590 chips das operadoras Claro e OI, que 
estão possibilitando o acesso ao Ensino Remoto Emergencial e a manutenção 
do vínculo com a Instituição. Os estudantes beneficiados por esse projeto 
passaram por um processo seletivo da Assistência Estudantil de cada campus 
para comprovação da renda e demanda de internet. Os demais estudantes que 
não puderam ser atendidos com esse projeto foram atendidos pelo Auxílio 
Conectividade do Ifal.


Programa Institucional de Residência Pedagógica 

	 É um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) que tem por objetivo a imersão do aluno de licenciatura 
em ambiente escolar, visando à vivência aprofundada e experimentação de 
situações concretas do cotidiano da escola e da sala de aula, que servirão de 
objeto de reflexão sobre a articulação entre teoria e prática. Tal programa é 

realizado em regime de colaboração com as Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educação.

	 Por meio de um processo seletivo, foram ofertadas 120 bolsas em 2020, 
sendo 96 da Capes e 24 do Ifal. Os estudantes contemplados foram dos seguintes 
campi/polos: Maceió, Palmeira dos Índios, São José da Laje, Arapiraca e Penedo.

	 O programa foi acompanhado por núcleos de trabalho e seus respectivos 
coordenadores, com a participação de 18 docentes (1 coordenador institucional, 5 
docentes orientadores, 12 preceptores). Os trabalhos foram desenvolvidos em 4 
escolas estaduais e em cursos de 3 campi do Ifal (Arapiraca, Maceió e Penedo).


PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

	 Também proposto pela Capes, tem por finalidade fomentar a iniciação à 
docência através de estágios em escolas públicas, contribuindo para o 
aperfeiçoamento da formação de professores em nível superior e para a melhoria da 
qualidade da educação básica pública brasileira.

	 O programa no âmbito do Ifal, no ano de 2020, foi destinado aos estudantes 
de licenciatura dos seguintes campi/polos: campus/polo Maceió (6 escolas 
participantes), campus/polo Arapiraca (1 escola), campus/polo Palmeira dos Índios 
(1 escola), campus/polo Penedo (1 escola), campus/polo Maragogi (1 escola), polo 
São José da Laje (1 escola), campus/polo Viçosa (1 escola). Ao todo, 160 
estudantes foram contemplados, sendo que a Capes fomentou 144 bolsas de 
iniciação à docência e o Ifal 16 bolsas.

	 Foram organizados núcleos de iniciação à docência, contando com 
coordenadores de área e subprojetos em áreas diversas da formação docente.
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PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

O Pibic tem como objetivo contribuir para a iniciação de estudantes em 
atividades de pesquisa por meio de concessão de bolsas de iniciação científica.
	 Em 2020, foram concedidas 12 bolsas pelo CNPq e 20 bolsas pela 
Fapeal, totalizando 32 bolsas para alunos dos cursos de graduação do Ifal.


PIBIC-Af - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
nas Ações Afirmativas 

O Pibic-Af tem como missão complementar as ações afirmativas já 
existentes no Ifal, oferecendo aos alunos beneficiários dessas políticas a 
possibilidade de participação em atividades acadêmicas de iniciação científica. 

Em 2020 o Ifal foi contemplado com 1 (uma) bolsa de Pibic-Af pelo 
CNPq para alunos dos cursos de graduação.


PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

	 O Pibiti visa estimular os estudantes ao desenvolvimento e à 
transferência de novas tecnologias e inovação.
	 As bolsas concedidas pelo CNPq para o Pibiti, Pibic e Pibic-Af foram 
disponibilizadas aos projetos elaborados em consonância com as áreas de 
tecnologias prioritárias definidas pelo Ministério  da Ciência e Tecnologia, 
conforme o disposto na Portaria MCTI nº 1.122/2020, com texto alterado pela 
Portaria MCTI nº 1.329/2020.


Implantação de Ambientes de Desenvolvimento Tecnológico, 
Empreendedorismo e Inovação

• Programa Espaço 4.0. É uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos (MMFDH), que visa contemplar diferentes municípios 
brasileiros com unidades (laboratórios em containers) equipadas com 
tecnologia de última geração para a capacitação de jovens em 
vulnerabilidade social. O programa leva em consideração os desafios e 
oportunidades da Agenda 4.0, relacionadas ao uso das tecnologias digitais, 
ao empreendedorismo e à inovação, por meio da capacitação profissional, 
acesso ao conhecimento e desenvolvimento de habilidades que sejam 
capazes de aumentar a empregabilidade dos jovens no atual mercado de 
trabalho. Os recursos para implementação dos espaços são aplicados por 
alocação de emendas parlamentares. O Ifal implantará 06 unidades do 
Espaço 4.0 (campi: Palmeira dos Índios, Maragogi, Santana do Ipanema, 
Viçosa, Arapiraca e Coruripe), oferecendo contrapartida em material, onde 
pelo menos um terço dos docentes que ministrarão os cursos serão do 
quadro de servidores do Ifal. 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• Chamada Pública Edital nº 35/2020-Setec/MEC para a seleção de projetos 
voltados à criação dos Laboratórios IFMaker, abertos às instituições da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os 
objetivos são: apoiar a criação de Lab IFMaker nas unidades acadêmicas 
da Rede Federal, exclusivamente por meio da aquisição de equipamentos, 
a fim de disseminar os princípios que norteiam o ensino Maker; auxiliar os 
professores e técnicos administrativos em educação no desenvolvimento 
da cultura learning by doing, levando-os a refletir sobre o uso da 
Aprendizagem Baseada em Projetos e sobre como ela pode ser utilizada 
nesses espaços como suporte ao processo de ensino-aprendizagem de 
todas as áreas do conhecimento, o que permitirá que o aluno seja 
protagonista no processo ensino/aprendizagem, e que o envolvimento 
com as necessidades da sociedade onde a unidade acadêmica está 
inserida seja estimulado. Três campi do Ifal tiveram projetos contemplados 
para o recebimento de recursos para aquisição de equipamentos: 
Marechal Deodoro, Piranhas e Satuba.


• Implantação de Laboratórios de Desenvolvimento de Aplicativos é uma 
iniciativa em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), envolvendo também a alocação de emendas parlamentares. O Ifal 
contará com 2 laboratórios, nos Campi Maceió e Arapiraca, para ofertar 
capacitação no âmbito do desenvolvimento de aplicativos para as 
plataformas Android e iOS, utilizando os frameworks React Native e 
Flutter, bem como a capacitação de equipe docente de maneira a 
transformar esse laboratório em um espaço de Programação de 
Aplicativos, proporcionando ao Ifal os recursos necessários à oferta de 
Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) com essa temática às 
comunidades interna e externa. 

Programa Novos Caminhos 

	 O Programa Novos Caminhos, realizado em parceria com o Ministério da 
Educação (MEC), apresentou, no período de pandemia do coronavírus, ano de 
2020, uma proposta de qualificação nos seguintes termos:

	 Objetivo Geral: 	Qualificar estudantes, trabalhadores e público em geral para 
atender as necessidades do setor produtivo e manter a missão do Ifal em oferecer 
uma educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada 
vislumbrando o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país e da 
região, além de reafirmar a formação continuada como necessária para viabilizar a 
possibilidade de execução de ações adotadas pelo Governo Federal.

	 Metas:


• Qualificar o cidadão para desenvolver habilidades em determinadas áreas, 
para executar da melhor forma suas atribuições. 


• Disponibilizar ao trabalhador formação acessível neste momento de 
isolamento social. 


• Promover a formação de trabalhadores para sua inserção ou reinserção no 
mundo do trabalho.


• Atendimento de aproximadamente 3.610 estudantes dos cursos de 
Formação Inicial e Continuada (FIC) de forma totalmente gratuita e sem 
taxa de inscrição na modalidade à distância.


	 Resultados: das 3.610 vagas ofertadas pelo Ifal, 2.256 alunos concluíram os 
cursos, um percentual de 62%.


Ações Orçamentárias 

	 A execução orçamentária e financeira das Ações Orçamentárias de 
responsabilidade do Ifal estão dispostas no Capítulo 4 e nas demonstrações 
contábeis e notas explicativas na página do Ifal.
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1.7. RELAÇÃO COM O AMBIENTE EXTERNO E CLIENTES

REDES SOCIAIS 

	 O Ifal se comunica diretamente com a sociedade através do seu portal 
oficial, um domínio que compreende os sites oficiais dos 16 campi e da Diretoria 
de Ensino à Distância (Diread). Além disso, tem as informações pertinentes às 
nossas áreas de atuação no ensino, pesquisa e extensão, como também as 
informações relativas às pró-reitorias, departamentos e setores da Instituição. O 
portal disponibiliza, ainda, o menu de acesso à informação que prevê a 
transparência e publicidade de todos os nossos atos, assim como os contatos 
de telefones e e-mails da Instituição. Nas redes sociais, que são canais 
interativos que facilitam o diálogo com a comunidade externa, são publicadas 
nossas notícias, campanhas, processos seletivos e principais ações 
institucionais. Os campi possuem suas próprias contas nas redes sociais, que 
podem ser consultadas nas respectivas páginas web: www.ifal.edu.br/campus.

	 Em 2020, com o advento da pandemia e suas consequências, a 
exemplo do distanciamento social e do trabalho remoto adotado pela 
instituição, expandimos nossa produção audiovisual por meio do canal oficial do 
Ifal no YouTube. Lives, encontros, seminários, webinar, reportagens do Ifal na 
mídia, vídeos promocionais de campanhas sobre o combate ao Covid-19 e 
produções institucionais foram a prioridade nesse período. Aliás, esse trabalho 
desenvolvido com foco na campanha de combate ao Covid-19 foi realizado em 
parceria com os professores e agentes de comunicação nos campi, de forma 
que os materiais produzidos abrangem desde as noções de higienização a 
conteúdos científicos e educacionais. 

https:// www.ifal.edu.br/      

@ifal_oficial 

Canal do Ifal

@ifal.oficial @ifal.oficial 

OUVIDORIA 

	 A ouvidoria é o elo entre o Estado e o usuário de serviços públicos. Ao 
mesmo tempo. é uma unidade que promove a participação, respondendo às 
manifestações, e o controle da Administração Pública, provendo informações 
que são trazidas diretamente pelos cidadãos e que poderão subsidiar os 
aprimoramentos necessários à gestão dos órgãos e entidades. 

A ouvidoria do Ifal tem como responsabilidade:

• receber, analisar previamente e encaminhar às unidades de apuração e aos 

setores responsáveis as manifestações de ouvidoria (denúncias, reclamações, 
solicitações, sugestões, elogios e pedidos de simplificação do serviço público) 
recebidos da comunidade interna e da sociedade em geral;

• receber, encaminhar e inserir as respostas no sistema dos pedidos de acesso à 
informação;


• atualizar periodicamente e publicar a Carta de Serviços ao Usuário, onde 
constam o papel institucional do Ifal e a descrição dos serviços básicos 
ofertados à comunidade. Vale destacar que a mesma foi atualizada no ano de 
2020 e publicada no portal do instituto: acesse aqui.


	 A comunicação com a sociedade se dá através do sistema Fala.BR, 
desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU) e que, desde 31 de 
agosto de 2020, permite aos cidadãos fazer pedidos de informações públicas e 
manifestações de ouvidoria na mesma plataforma, ficando, assim, extinto o 
antigo Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC).
	 Os cidadãos podem também entrar em contato com a Ouvidoria através 
do e-mail ouvidoria@ifal.edu.br, porém esse canal é apenas para dúvidas. Todas 
as manifestações e pedidos de acesso à informação devem ser inseridos no 
sistema Fala.BR.

	 Para mais informações, o usuário pode acessar a página da Ouvidoria: 

www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/ouvidoria.
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	 A partir da publicação da Instrução Normativa MP/
CGU n° 01, de 11 de maio de 2016, que trata dos controles 
internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder 
Executivo Federal, em seguida com a publicação do 
Decreto n° 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe 
sobre a Política de Governança da Administração Pública 
Federal, o Instituto Federal de Alagoas, em 2018, instituiu 
sua Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, por 
meio da Resolução n° 04/CS, de 12 de março de 2018.


Ainda em 2018, conforme previsto na Política de 
Gestão de Riscos e Controles Internos do Ifal, foi constituído 
o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), e 
designando o Assessor Executivo de Controle Interno 
(AECI), ligado à Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional (PRDI), por meio da Portaria n° 2.535, de 16 de 
outubro de 2018.

Finalizadas as etapas de estruturação da Gestão de 
Riscos em 2019, a Diretoria de Planejamento Institucional da 
PRDI realizou a sensibilização sobre a necessidade da 
identificação e avaliação de riscos utilizando a metodologia 
e os instrumentos aprovados em 2018, e realizou, junto aos 
gestores sistêmicos, o levantamento dos r iscos 
institucionais com base nos Objetivos Estratégicos do PDI 
2019-2023. 


	 Em 2020, dando continuidade às atividades da 
Gestão de Riscos e Controles Internos, a Assessoria 
Executiva da Reitoria assumiu a responsabilidade dos 
trabalhos, atualizando a composição do Comitê de 
Governança, Riscos e Controles, conforme Portaria n° 
2.034, de 29 de maio de 2020, e atribuindo as competências 
do Assessor Executivo de Controle Interno (AECI) para o 
Assessor Executivo do Reitor. Considerando a alteração dos 
membros desse Comitê, foi necessário primeiramente 
capacitar os responsáveis pela governança para atuarem na 
Gestão de Riscos e Controles Internos, conforme previsto 
no art. 20 da Política de Gestão de Riscos e Controles 
Internos do Ifal.

Em paralelo à realização dessas capacitações, a 
Assessoria Executiva iniciou o monitoramento da execução 
das ações previstas no mapa de gestão de riscos elaborado 
em 2019. Considerando as mudanças nas rotinas de 
trabalho impostas pela pandemia da Covid-19, e com as 
atualizações ocorridas no PDI 2019-2023, os gestores 
perceberam a necessidade de atualização também do mapa 
de riscos, o qual está disposto a seguir.
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Quadro 1: Principais riscos identificados em 2020

RISCOS AÇÕES MITIGADORAS

Redução da quantidade de alunos beneficiados 
com bolsas da Assistência Estudantil.

• Planejamento de alternativas para encaminhamento das demandas dos estudantes.

• Diagnóstico, junto aos campi, de vagas ociosas em decorrência de evasão estudantil, para redistribuição entre os estudantes que 

permanecem nos campi, matriculados e que efetivamente atendam os critérios de recebimento da bolsa.
Baixo índice de execução das ações do Plano de 
Estratégico Institucional de Permanência e Êxito 
(Peipe).

• Realização de levantamento, junto aos campi, das ações do Peipe.
• Monitoramento das ações do Peipe através de instrumentos e pelo Geplanes.
• Atualizar o Peipe.

Redução da Eficiência Acadêmica.

• Intensificação de ações das equipes pedagógicas nos campi voltadas aos programas de apoio pedagógico aos estudantes, 
propostos pelo Peipe.

• Investimento nas ações da assistência estudantil, com o fortalecimento dos Napne’s.
• Proposição de ações que possam dar mais segurança à atuação dos campi no acompanhamento e oferta de cursos.
• Levantamento de demandas regionais de formação profissional para oferta de cursos articulados às demandas.

Não liberação de códigos de vagas para 
profissionais especializados para contratação.

• Formalizar acordos emergenciais de cooperação técnica com a rede, para atendimento imediato da demanda.
• Encaminhar aos órgãos competentes para indicação de solução para o problema.

Alto índice de evasão e retenção de estudantes 
com necessidades específicas.

• Acompanhamento e intervenção pedagógica aos estudantes com necessidades específicas.
• Acompanhamento e intervenção por parte do Napne.
• Adaptação dos recursos e materiais didáticos por parte dos docentes.
• Planejamento de atividades de acompanhamento no contraturno.
• Formação continuada de servidores para atuação com estudantes com necessidades específicas.

Erro/omissão de projeto.

• Otimizar prazo dedicado para a elaboração de projetos e orçamento.
• Disponibilizar software de engenharia que compatibilize projeto de arquitetura e complementares, emitindo lista de quantitativos 

mais precisos.

• Aprimorar a análise de projetos contratados, para evitar aprovação com falhas.

Redução de oportunidades de algumas habilitações 
técnicas para o mundo do trabalho.

• Promover, no âmbito de cada campus e da região circunvizinha, de acordo com a oferta de seus cursos, diagnóstico das 
necessidades locais/regionais e nacionais, para atualização dos saberes necessários à formação do profissional que dialogue com 
o mundo do trabalho.


• Desenvolvimento de seminários, rodas de conversa e outras modalidades de eventos presenciais ou a distância, sobre a profissão e 
demandas no mundo do trabalho.

Inadequação da  infraestrutura física e tecnológica 
para o desempenho das atividades acadêmicas e 
administrativas, dos cursos ofertados pelo Ifal.

• Elaboração de um planejamento contemplando as prioridades de finalização de obras, adequação  da  infraestrutura física e 
tecnológica.

• Instituir metodologia de execução e controle orçamentário.

Fonte: Comitê de Governança, Riscos e Controles.
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Continuação Quadro 1: Principais riscos identificados em 2020

RISCOS AÇÕES MITIGADORAS

Descumprimento dos planejamentos orçamentário 
e de contratações. • Instituir metodologia de execução e controle do planejamento das contratações e do planejamento orçamentário.

Não conclusão do AFD até o prazo estabelecido 
(fev/21).

• Acompanhamento sistemático da equipe e envolvendo a gestão máxima da instituição, no sentido de direcionar pessoas engajadas 
para conclusão da meta proposta.

Comprometimento das ações de comunicação 
institucional do Ifal.

• Solicitar a colaboração eventual de servidores nos campi para o suporte nas ações integradas de comunicação.

• Estruturar formação técnica especializada por meio de cursos de capacitação voltados ao grupo de comunicação com instrutores 

internos ou externos à instituição.

• Realização de meets de alinhamento sobre a comunicação institucional com a comunicação dos campi.

• Contratação de servidores e/ou estagiários para a área de Comunicação.

Aumento das remoções por saúde.
• Acompanhamento e ações preventivas em relação aos afastamentos.
• Acompanhamento, por parte dos campi, dos adoecimentos, por meio de escuta e olhar atento aos servidores.

Redução da oferta de vagas no Edital do 
Programa de Incentivo à Qualificação. • Pleitear que parte do orçamento da instituição seja destinado aos programas de qualificação do servidor.

Fonte: Comitê de Governança, Riscos e Controles.

Quadro 2: Matriz de riscos (probabilidade x impacto)

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E

Alta 19 riscos 16 riscos 19 riscos

Média 1 risco 18 riscos 1 risco

Baixa 5 riscos 8 riscos 2 riscos

Baixo Médio Alto

IMPACTO

Fonte: Comitê de Governança, Riscos e Controles.
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Quadro 3: Principais oportunidades identificadas em 2020

OPORTUNIDADES

Novos arranjos produtivos locais

Parcerias com instituições pública e privadas

Surgimento de novas e pequenas/médias empresas

Novas tecnologias de informação e comunicação

Captação de recursos externos

Novas exigências profissionais

Fomento ao empreendedorismo

Mobilidade acadêmica nacional ou internacional

Fonte: Comitê de Governança, Riscos e Controles.

Quadro 4: Fontes específicas de riscos (ameaças externas e fraquezas) e de 
Oportunidades (forças internas)

FONTES DOS RISCOS FONTES DAS 
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS FRAQUEZAS FORÇAS INTERNAS

Retração do orçamento Comunicação institucional Servidores qualificados

Deficiência do transporte 
público e escolar

Ausência de padronização 
dos fluxos de processos

Capilaridade institucional

Reforma do ensino 
médio

Ausência de Programa de 
Qualidade de Vida dos 
Servidores

Políticas internas de 
Assistência Estudantil, 
Ensino, Pesquisa e 
Extensão

Instabilidade política e 
econômica

Ausência de capacitação dos 
servidores para atendimento 
de pessoas com 
necessidades específicas ou 
com deficiência.

Credibilidade e 
reconhecimento 
institucional pela sociedade

Reestruturação dos IFs 
redução do número de 
códigos de vagas para 
servidores

Alta movimentação de 
servidores entre os campi

Qualidade e gratuidade do 
ensino nos diversos níveis e 
modalidade ofertados

Ausência familiar no 
processo escolar

Evasão e retenção escolar Diversificação dos cursos, 
conforme as regionalidades

Vulnerabilidade 
socioeconômica do 
estudante e da família

Infraestrutura física dos 
ambientes educativos 
insuficiente ou defasado

Verticalização do ensino e 
formação integrada

Fonte: Comitê de Governança, Riscos e Controles.
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	 A partir do Decreto n° 9.203/2017, o Ifal vem adequando sua estrutura 
e implementando práticas de governança e, em conformidade com a 
legislação e políticas internas, apresenta a estrutura da Figura 5.

	 A governança interna no Ifal é composta pela Alta Administração, os 
Órgãos Colegiados e as Instâncias de Apoio. A tomada  de decisão para o 
cumprimento dos Objetivos Estratégicos é de competência da Alta 
Administração, representada pelo Reitor e Pró-Reitores.

Os Órgãos Colegiados são representados pelo Conselho Superior 
(Consup) e o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão (Cepe), que são de 
caráter deliberativo, de acordo com suas competências, para as ações, 
programas e políticas propostas pela alta administração e pela gestão, além 
do Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo. 

	 A nível de campus, na Alta Administração está o Diretor Geral, que  
conta com o Conselho de Campus (Concamp), que tem caráter deliberativo 
para assuntos de administração, ensino, pesquisa e extensão na respectiva 
unidade.

As Instâncias de Apoio à Governança são representadas pela 
Auditoria Interna, Corregedoria, Ouvidoria e Comissões, como a Comissão de 
Ética. O Ifal também tem o apoio de comitês de caráter consultivo para 
assuntos específicos, como o Comitê de Governança, Riscos e Controles 
(CGRC), para os assuntos referentes à gestão de riscos e controles internos; o 
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGTI), para assuntos de 
gestão de TI, e o Comitê de Segurança da Informação e Comunicação (CSIC), 
sobre os assuntos referentes à segurança da informação e comunicação.


	 O Ifal tem buscado atender à legislação vigente e às orientações dos 
órgãos de controle, tomando todas as providências para o cumprimento da Lei 
de Acesso à Informação (www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao), Proteção de 
Dados e, em cumprimento ao Decreto n° 10.382/2020, foi instituído o Comitê de 
Governança Digital (CGD), responsável pelo Plano de Transformação 
Digital. Consulte aqui as políticas e planos de TI do Ifal.

	 Desta forma, a governança e a gestão do Ifal ocorre de forma articulada 
entre as instâncias que a compõem, em todos os eixos de atuação: ensino, 
pesquisa, extensão, gestão de pessoas e desenvolvimento institucional.

3.1. APOIO DA GOVERNANÇA AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Fonte: Elaboração própria, com base no Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU (2020).

Figura 5: Estrutura de Governança e Gestão do Ifal
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3.3. AÇÕES DE SUPERVISÃO, CONTROLE E 
CORREIÇÃO

UNIDADE DE INTEGRIDADE 

A integridade é um componente fundamental para a boa governança, 
atribuindo a confiabilidade e conformidade às atividades desenvolvidas pela 
instituição e, neste sentido, o Ifal instituiu o Programa de Integridade, coordenado 
pela Unidade de Integridade (Portaria n° 1.049/2020), contando com o apoio da 
Comissão de Gestão da Integridade (Portaria n° 1.233/2020), que elaborou o Plano 
de Integridade, que estará em execução até maio de 2021. 

No Plano de Integridade 2020/2021, foram mapeados os principais riscos à 
Integridade, relacionados à ética, transparência, canal de denúncias, controle 
interno, correição, compras e licitação, planejamento estratégico, nepotismo e 
conflito de interesses, além de proposição de ações para minimizá-los. Foram 
propostos diversos instrumentos de gestão, de forma sistêmica, que têm como 
objetivo prevenir, detectar e corrigir atos de fraude ou corrupção dentro da 
instituição, por meio de aperfeiçoamento de ações e controles de governança, 
ajudando a gestão na tomada de decisões e afastando conflitos de interesse e na 
conformidade.

	 O Relatório Parcial de monitoramento do Plano de Integridade 2020/2021 
apresenta as ações realizadas no período de junho a dezembro de 2020, 
correspondente ao primeiro semestre de execução do Plano.


3.2. INDICADORES DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO
	 Em 2018, de acordo com o Levantamento de Governança e Gestão 
Pública do Tribunal de Contas da União, publicado em 2019, o Ifal alcançou 
os resultados constantes no Quadro 5.

	 A partir desse diagnóstico, o Ifal tem buscado implementar práticas 
para melhorar esses indicadores de governança e gestão pública, por meio 
da Assessoria Executiva do Ifal, que iniciou em 2020 um trabalho de 
monitoramento interno, estabelecendo planos de ação junto às áreas 
avaliadas no questionário de autoavaliação do TCU, de forma que se espera 
que os resultados referentes a 2020/2021 sejam superiores a 50% em todos 
os índices.

Quadro 5: Resumo do resultado de autoavaliação do Ifal 2018

INDICADOR VALOR FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO

IGG 30% Inicial

iGovPuv 44% Intermediário

iGovPessoas 31% Inicial

iGestPessoas 19% Inicial

iGovTI 29% Inicial

iGestTI 25% Inicial

iGovContrat 50% Intermediário

iGestContrat 31% Inicial

Fonte: TCU, 2019.
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COMISSÃO DE ÉTICA 

	 O trabalho da Comissão de Ética do Ifal conta com a parceria do 
Departamento de Comunicação e Eventos da Reitoria para divulgação de 
ações, visando contribuir para a visibilidade da ética na instituição. Como 
exemplo, temos a divulgação de Edital de Fluxo Contínuo para inscrição de 
servidores para colaborarem como Representantes Locais (acesse aqui a 
notícia).


Com a pandemia, o ano de 2020 teve que ser replanejado pela CE/
Ifal. A comissão considerou importante criar a sua identidade visual, para 
construir um vínculo mais intenso com a comunidade, e também produzir 
Cartilhas e Informativos para utilização e ampla divulgação no site 
institucional:


Produtos Educacionais lançados em 2020: 

Cartilha 1 - Ética Digital

 


Cartilha 2 - Código de Ética do Servidor


Cartilha 3 - Ritos e Procedimentos da CE


Produto Informacional lançado em 2020:


InfoEthos 

	 A Comissão de Ética procedeu em 2020 ao atendimento de consultas 
realizadas por e-mail; análise de 03 (três) processos de conflito de interesse, 
encaminhados pela Diretoria de Gestão de Pessoas; participação na Formação 
para Novos Servidores, promovido pela Diretoria de Gestão de Pessoas, e 
participação em reunião do Colégio de Dirigentes, para divulgação e diálogo 
educativo sobre ética digital.
	 Ainda em sua função corretiva, a Comissão de Ética do Ifal procedeu à 
análise e andamento de procedimentos abertos no âmbito da sua competência, 
que podem ser consultados na página da Comissão de Ética, clicando aqui.


Por fim, a Comissão de Ética manteve suas reuniões remotamente; atuou 
na Comissão de Gestão da Integridade; submeteu proposta no Concurso de Boas 
Práticas, promovido pela Comissão de Ética Pública - CEP; e a maioria dos 
membros da Comissão e a Secretaria-Executiva participaram de capacitações 
promovidas pela CEP.
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Informamos que, desde a instituição do regime de trabalho 

remoto pela instituição, a  Comissão de Ética, está exercendo 

suas atividades de construção de identidade visual e 

elaboração de material educativo.  

Considerando a suspensão dos prazos prescricionais e de 

aplicação de sanções em procedimentos em curso, em face 

de orientação da Comissão de Ética Pública - CEP, com base 

na Medida Provisória nº 928-23/03/2020, a Secretaria-

Executiva da Comissão de Ética do IFAL disponibiliza o 

material educativo elaborado, visando difundir a todos os 

servidores as recomendações  de condutas para os 

momentos de trabalho remoto.  

Lembramos que continua aberto, edital de fluxo contínuo até 

30 de dezembro de 2020, para submissão de inscrições de 

servidores que desejem contribuir no trabalho de Educação 

para a Ética, como representantes locais.  
(https://www2.ifal.edu.br/noticias/servidores-podem-se-candidatar-em-

novo-edital-para-compor-comissao-de-etica-do-ifal/edital-

representanteslocais-2.pdf/view).  

 
Nossos canais de comunicação:  
Telefone: (82) 981748802 - Secretaria Executiva 

E-mail: etica@ifal.edu.br 

COMISSÃO DE ÉTICA DO IFAL 

COMUNICADO 2/2020 
Fonte: Portal Ifal.

https://www2.ifal.edu.br/noticias/comissao-de-etica-seleciona-membros-para-representacao-local-nas-unidades
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https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/arquivos/cartilha-2-codigo-de-etica.pdf
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/arquivos/cartilha-3-procedimentos-da-ce.pdf
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/infoethos
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/processos
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https://www2.ifal.edu.br/noticias/comissao-de-etica-seleciona-membros-para-representacao-local-nas-unidades
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/arquivos/cartilha-1-etica-digital.pdf
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/arquivos/cartilha-2-codigo-de-etica.pdf
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/arquivos/cartilha-3-procedimentos-da-ce.pdf
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/infoethos
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/processos


Quadro 6: Relação de ações realizadas pela Audint 2020

AÇÕES PREVISTAS NO PAINT 2020 STATUS

Ação nº 1 – Elaboração do RAINT 2019 Executada e concluída em 2020

Ação nº 2 – PGMQ 2019 Executada e concluída em 2020

Ação nº 3 - Fundações de Apoio Executada e concluída em 2020

Ação nº4 - Sustentabilidade Ambiental Executada em 2020 e concluída em 2021

Ação nº 5 - Processos de Pesquisa e Ações 
de Extensão Executada em 2020 e concluída em 2021

Ação nº 6 - Flexibilização da Jornada de 
Trabalho Executada em 2020 e concluída em 2021

Ação nº 7 - Sistema Monitor Ação contínua

Ação nº 8 – Reuniões Ação contínua

Ação nº 9 – Consultoria Ação contínua

Ação nº 10 - Assessoramento aos órgãos de 
Controle Interno e Externo Ação contínua

Ação nº 11 – Plano de Providências Ação contínua

Ação nº 12 - Avaliação dos Controles Internos 
de frequência dos servidores Executada e concluída em 2020

Ação nº 13 - Contrato e Admissão de Pessoas Executada em 2020 e concluída em 2021

Ação nº 14 - Gestão da Educação Básica Planejada em 2020, em execução

Ação nº 15 - Seleção de Ingressos Executada e concluída em 2020

Ação nº 16 - Gestão de Suprimentos Executada e concluída em 2020

Ação nº 17 – Elaboração do PAINT 2021 Executada e concluída em 2020

Ação nº 18 – Reserva Técnica Ação contínua

Capacitação Ação contínua

Fonte: Audint.

AUDITORIA INTERNA 

	 A Auditoria Interna do Ifal (Audint) é uma atividade independente 
e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor 
e melhorar as operações da instituição. A Audint busca auxiliar o Ifal a 
realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem 
sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia da 
governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos.

	 Em 2020, em função da necessidade de realização das 
atividades de forma remota, foram utilizadas ferramentas virtuais 
disponibilizadas pela instituição, bem como os sistemas E-Aud, ALICE, 
Conecta TCU e E-pessoal, disponibilizados pelos Órgãos de Controle. 
O replanejamento, no entanto, não afetou as atividades do Plano Anual 
(Paint), uma vez que todas as ações previstas foram realizadas (Quadro 
6). O detalhamento dessas ações realizadas em 2020 pode ser 
acessado no Relatório Anual de Auditoria.

	 Todas as ações foram realizadas em ferramentas do Gsuit, mas 
estão sendo incluídas para monitoramento no sistema E-Aud.   O E-Aud 
é o sistema desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da 
Controladoria-Geral da União (CGU) para gestão da Atividade de 
Auditoria Interna Governamental. O sistema integra, em uma única 
plataforma eletrônica, desde o planejamento das ações de controle até 
o monitoramento das recomendações emitidas e o registro dos 
benefícios. A Audint obteve acesso ao sistema em dezembro de 2019, 
consolidando sua utilização em 2020, sendo o principal meio de 
comunicação entre a Audint do Ifal e a CGU.
	 Criada para ser um canal único de interlocução e de acesso a 
informações, a partir da perspectiva dos destinatários dos serviços, a 
plataforma Conecta TCU constitui uma nova forma de prestação de 
serviço e de interação do Tribunal de Contas da União (TCU) com o 
público externo. Em 2020, foram 12 processos tramitados no sistema 
entre o Ifal e o Órgão de Controle Externo.

28

https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/auditorias/relatorios-anuais-de-atividades
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/detalhe.htm?cod=11
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/auditorias/relatorios-anuais-de-atividades
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/detalhe.htm?cod=11


Quadro 8: Pedidos no e-SIC

Ano N° de pedidos % de pedidos respondidos Tempo médio de resposta

2020 202 100% 9,45 dias

2019 251 100% 11,17 dias

2018 214 100% 14,56 dias

2017 306 100% 16,4 dias

2016 172 100% 34,63 dias

Fonte: Painel LAI (consulta referente ao ano de 2020 realizada em 18/02/2021).

OUVIDORIA 

Conforme o item 1.6 (Relação com o Ambiente Externo) deste relatório, é a Ouvidoria do Ifal quem recebe e encaminha as manifestações de ouvidoria e os 
pedidos de acesso à informação. Desta forma, apresentamos a seguir os resultados nos já mencionados sistemas Fala.BR e e-SIC:

Quadro 7: Manifestações no Fala.BR

Ano Recebidas Respondidas Respondidas no 
prazo

Tempo médio 
de resposta Arquivadas

2020 79 73 100% no prazo 14,12 dias 6*

2019 97 93 94% no prazo 
6% fora do prazo 26,91 dias 4

2018 75 75 80% no prazo 
20% fora do prazo 30,91 dias 0

2017 32 32 75% no prazo 
25% fora do prazo 34,79 dias 0

2016 19 19 16% no prazo 
84% fora do prazo 213,14 dias 0

*5 manifestações arquivadas por falta de clareza/insuficiência de dados já que, por serem 
anônimas, não tem como solicitar complementação dos dados, e 1 arquivada por manifestação 
imprópria/inadequada, por conter texto inadequado com linguagem imprópria.

Fonte: Painel Resolveu? e sistema Fala.BR (consulta referente ao ano de 2020 realizada em 
18/02/2021).

Quadro 9: Assuntos mais recorrentes no Fala.BR em 2020

Assunto Quantidade

Conduta de servidor 13

Financeiro 10

Processo seletivo 8

Contratos 5

Documentos de cursos 5

Concurso público 4

Fonte: Ouvidoria.

Fonte: Painel Resolveu? (consulta realizada em 18/02/2021).

Figura 6: Tipos de manifestações respondidas no 
Fala.Br em 2020
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CORREGEDORIA 

	 A Corregedoria do Ifal é uma Unidade Seccional do Sistema de 
Correição do Poder Executivo Federal e órgão de assessoramento geral da 
Reitoria, encarregada das atividades relacionadas à prevenção, detecção e 
apuração de possíveis irregularidades disciplinares e administrativas de 
servidores públicos e pessoas jurídicas no âmbito do Ifal.

Criada em 04 de maio de 2018, a partir da Resolução nº 10/CS, 
homologada pela nº 11/CS, de 11 de junho de 2018, a Corregedoria passou 
por significativas mudanças ao longo do tempo, vivenciando, a partir de 
junho de 2019, um processo de readequação e fortalecimento de suas 
atividades.

Nesse sentido, considerando a execução do planejamento 
elaborado, o qual teve por base os resultados da Corregedoria no exercício 
de 2019, são apresentados a seguir os dados atinentes à atividade 
correcional do Ifal no ano de 2020.

No tocante aos processos correcionais, ao final de 2020, registrou-
se o montante de 51 (cinquenta e um) processos encerrados e 33 (trinta e 
três) demandas em andamento, correspondendo a um aumento de 88,88% 
no número de casos encerrados pela Corregedoria e uma diminuição de 
52,85% no número de processos em andamento no ano de 2020, em 
comparação ao ano anterior.

Quadro 10: Processos na Corregedoria (dez/2020)

PROCESSOS EM ANDAMENTO 33

PROCESSOS CONCLUÍDOS 51

Fonte: Corregedoria.

	 Quanto aos 33 (trinta e três) processos em andamento, fora realizada 
classificação da respectiva fase do processo, quais sejam: ‘Para Instrução 
Preliminar’, ‘Para emissão de Juízo de Admissibilidade’, ‘Para Instauração de 
Procedimento’ e ‘Para Julgamento/Conclusão’:

Quadro 11: Classificação dos processos em andamento (dez/2020)

INSTRUÇÃO PRÉVIA 18

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 7

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 4

CONCLUSÃO/ENCERRAMENTO 4

TOTAL 33

Fonte: Corregedoria.

	 Além das demandas correcionais, a Corregedoria tem um fluxo alto de 
emissão de declaração/certidão correcional e manifestação de natureza disciplinar 
nos processos de progressão docente, registrando-se o número total de 448 
(quatrocentos e quarenta e oito) processos não correcionais, sendo distribuídos da 
seguinte forma:

• 388 (trezentos e oitenta e oito) de progressão funcional;

• 25 (vinte e cinco) declarações;

• 17 (dezessete) de aposentadoria;

• 7 (sete) exonerações; 

• 6 (seis) vacâncias; 

• 2 (dois) de afastamento para participar de evento;

• 2 (dois) de redistribuição; e

• 1 (um) de remoção interna.
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	 Em 2020, foram recebidas 08 (oito) novas demandas correcionais pela Corregedoria, 
sendo: 05 (cinco) denúncias e 03 (três) representações. Verificou-se que houve 1 (um) 
procedimento instaurado e 5 (cinco) processos julgados. Dentre estes processos julgados, 02 
(dois) foram concluídos pela anulação do procedimento e 03 (três) tiveram penalidades 
aplicadas.

	 A Corregedoria, ainda, emitiu 46 (quarenta e seis) 
juízos de admissibilidade e firmou 01 (um) Termo de 
Ajustamento de Conduta com servidor do quadro permanente 
do Ifal.

Além disso, faz parte do rol de atribuições do setor 
promover iniciativas voltadas à conscientização e orientação 
da comunidade do Ifal, para fins de prevenção ao 
cometimento de infrações disciplinares. Nesse sentido, 
valendo-se desse papel orientador, a Corregedoria tem emitido 
recomendações de natureza correcional para os casos em 
que, a despeito da ausência de materialidade, se observa a 
necessidade de ajuste de procedimentos no âmbito da gestão. 
Assim, em 2020, foram emitidas 04 (quatro) recomendações 
correcionais.

O tema capacitação figurou como um dos objetivos 
centrais da Corregedoria no ano de 2020, registrando a 
participação de 58 (cinquenta e oito) servidores integrantes do 
seu banco de dados.

Destarte, foram emitidas 13 (treze) Instruções de 
Trabalho de diversos temas relacionados à área disciplinar, 
publicada cartilha correcional, atualizado o ambiente da 
Corregedoria no Portal do Ifal com a publicação da base de 
conhecimentos, capacitações disponíveis, relatórios anuais e 
normativos inerentes à atividade.

Gráfico 1: Penalidades aplicadas em 2020

Demissões
2

Suspensão
1

Identificação dos processos: 

SUSPENSÃO: 
Processo n° 23041.042034/2019-17 
Fato imputado: Descumprimento de deveres 
legais no art. 116, incisos IX e XI, combinado 
com o artigo 117, inciso V. 

DEMISSÕES: 
Processo n° 23041.039185/2018-07 
Fato imputado: Abandono de Cargo 

Processo n° 23041.018120/2018-10 
Fato imputado: Abandono de Cargo

Fonte: Corregedoria.
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	 O atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Ifal é referente 
ao período de 2019 a 2023, aprovado pela Resolução n° 26, de 31/10/2019, e 
alterado pelas Resoluções n° 01, de 15/01/2020, e n° 76, de 30/12/2020, todas 
do Conselho Superior. 


 No PDI constam 13 Objetivos Estratégicos que o Ifal irá perseguir 
durante os 5 anos. Além disso, apresenta Indicadores e Metas, os quais foram 
alterados pela já citada Resolução n° 76/2020-CS, reduzindo de 58 indicadores 
para 34. Porém, no presente relatório serão abordados os indicadores (e suas 
respectivas metas) anteriores à revisão, visto que a mesma passou a vigorar 
somente em 30/12/2020. 

	 Apesar de todas as adversidades trazidas pela pandemia da Covid-19, o 
segundo ano de vigência do PDI contou com a busca contínua das áreas meio e 
fim para que os objetivos estratégicos fossem alcançados, conforme a meta 
anual definida no Plano Anual de Atividades (PAA). Vale frisar que, embora sejam 
58 indicadores, alguns deles não apresentam meta no PAA 2020, por decisão da 
gestão (por exemplo, aquilo que o indicador mensura será trabalhado nos anos 
posteriores). Logo, não irão impactar no cálculo do alcance do objetivo 
estratégico em 2020.


	 O cálculo do alcance de um objetivo estratégico está descrito na página 
54 do PDI: média ponderada dos desempenhos dos indicadores a ele 
vinculados. É necessário um resultado mínimo de 70% para considerar que um 
objetivo estratégico foi alcançado.

3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INICIATIVAS E INDICADORES
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Fonte: PDI Ifal 2019-2023.

Figura 7: Mapa Estratégico do Ifal (2019-2023)
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	 As relações entre o Ifal e as diversas organizações (públicas, privadas, 
terceiro setor) ocorreram de diversas formas, sendo as mais comuns por meio 
de programas, projetos, cursos, eventos, mobilidade acadêmica e estágios 
curriculares.
 
	 Os seguintes programas/projetos foram desenvolvidos em 2020:

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), que 

promove a participação dos bolsistas que cursam licenciatura em atividades 
nas escolas públicas. As atividades foram realizadas em 12 escolas públicas: 
Maceió (6), Arapiraca (1), Palmeira dos Índios (1), Penedo (1), Maragogi (1), 
São José da Lage (1) e Viçosa (1).


• Programa de Residência Pedagógica, que tem o objetivo de aperfeiçoar a 
formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 
licenciando na escola de educação básica a partir da segunda metade de seu 
curso. 04 escolas da rede pública de educação básica receberam os 
estudantes do Ifal: Maceió (2), São José da Laje (1) e Palmeira dos Índios (1).


	 Além disso, foram lançados os seguintes Editais:

• Seleção de Projetos Modalidade Estudante e Servidor: objetiva o 

desenvolvimento de Projetos de Extensão visando especialmente à inclusão 
social e produtiva, à geração de oportunidades e à melhoria das condições 
de vida).


• Programa Propeq: objetiva disseminar/implantar os resultados das 
pesquisas desenvolvidas no Ifal, de modo a colocar seus benefícios a serviço 
da sociedade).


	 Porém, devido à pandemia, o período de início dessas ações foi alterado 
para o mês de novembro, com previsão de execução até o ano de 2021, quando 
serão computados nos resultados. Das ações selecionadas, 28 iniciaram suas 
atividades em 2020, sendo 19 projetos e 9 projetos vinculados ao Programa 
Propeq.

Pelo mesmo motivo, houve o cancelamento do Edital do ARTIFAL - 
programa que busca incentivar o desenvolvimento de ações artísticas e culturais 
entre alunos e servidores do Ifal, e o não lançamento do Edital de outros 
programas, como o Minha Comunidade - programa que busca desenvolver em 
determinada comunidade um conjunto de ações extensionistas que aponte 
soluções para a melhoria da qualidade de vida, a inclusão social e produtiva, e a 
geração de oportunidades.

	 Desta forma, nenhum município foi atendido com as ações de 
extensão em 2020.

	 Foram realizados cursos FIC EaD e eventos online, sendo 53 cursos 
vinculados ao Programa Novos Caminhos (mais informações no item 1.5 deste 
relatório), 1 curso vinculado ao Edital de Cursos de Extensão Fluxo Contínuo e 12 
eventos de extensão (2 realizados pela Reitoria e 10 pelo Campus Batalha). 

	 O público atendido foi de 5.424 pessoas, sendo 2.299 nos cursos FIC 
EaD e 3.125 nos eventos. Vê-se que, não obstante as limitações, ainda atingimos 
90,4% da meta estabelecida.

Com o distanciamento, a realização da pesquisa de satisfação foi realizada 
via formulário google. Do público atendido no Programa Novos Caminhos (2.256), 
1.105 pessoas responderam a pesquisa de satisfação, uma amostra de 
aproximadamente 49%. Dos respondentes, 1.064 responderam muito satisfeitos e/
ou satisfeitos, o que nos evidencia uma satisfação de 96,29%.


OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Ampliar e fortalecer a rede de relacionamento com setores público e privado, comunidades ou arranjos/grupos sociais 
e culturais, com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações formativas e de colaboração
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	 Quanto à mobilidade acadêmica, foi negociada a extensão do período 
de intercâmbio dos alunos que desejaram permanecer em Portugal, no Instituto 
Politécnico de Bragança (IPB), possibilitando um novo ciclo de experiências. 

Em 2020, 9 discentes estiveram envolvidos em mobilidade 
acadêmica, os quais foram selecionados para mobilidade também no IPB, 
através do Edital 17/2019-Proen-Degrad-CRI. O referido edital não previa ajuda 
de custo e, diante do cenário de pandemia e da grande variação cambial, 5 
alunos precisaram retornar antes da conclusão do intercâmbio.

Ademais, visando compartilhar com a comunidade acadêmica do Ifal as 
oportunidades de estudo no IPB, foi realizado o webinar que contou com a 
participação de representante do IPB e alunos que viveram a experiência de 
mobilidade em Portugal.

Com o intermédio da Setec/MEC, a empresa Mastertest ofereceu à 
comunidade acadêmica um curso preparatório on-line para o teste de 
proficiência em inglês TOEIC Bridge. O curso foi lançado em julho de 2020 e 
teve cerca de 1340 inscritos, dentre estudantes e servidores da instituição.

Outra iniciativa relevante foi a retomada do Grupo de Relações 
Internacionais de Alagoas (GRIAL) que, além de representação do Ifal, conta 
com outros três membros de instituições de ensino alagoanas, quais sejam: 
Uncisal, Unit e Ufal. O grupo realizou no final de 2020 um evento online para 
compartilhar experiências exitosas de mobilidade acadêmica internacional e 
apresentar oportunidades de estudo na Espanha e México.

	 Em 2021, pretende-se renovar convênios expirados e ampliar as 
parcerias com instituições internacionais, visando aumentar o número de alunos 
na mobilidade outgoing, além de buscar novas parcerias institucionais para 
viabilizar a mobilidade do tipo incoming.


	 Para que muitas das iniciativas anteriormente citadas fossem 
materializadas, foram realizadas 143 parcerias e 49 convênios/acordos de 
cooperação. Destaca-se o Acordo de Cooperação mútua entre o Ifal e 8 
municípios alagoanos (Arapiraca, Coruripe, Maceió, Marechal Deodoro, Palmeira 
dos Índios, Penedo, Piranhas e Rio Largo), para implementar, a partir de 2021, a 
Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional (Plano EJA). 
Destaca-se, também, a reformulação do Acordo de Cooperação com a AFS 
Intercultura Brasil, para o recebimento de alunos intercambistas estrangeiros, 
estabelecendo um novo acordo que vigorará por prazo indeterminado. 
	 As ações de visita, reuniões presenciais e participação em eventos de 
relacionamento institucional para captação de novos convênios e parcerias foram 
limitadas em razão das políticas de enfrentamento da Covid-19, as quais, de 
acordo com a etapa da estratégia de prevenção, passaram pelo isolamento social, 
seguido do distanciamento social. Houve ainda uma lenta resposta às nossas 
provocações pelo fato de as organizações do mundo do trabalho ou não terem se 
adaptado à participação em agendas virtuais ou terem aderido a programas de 
suspensão contratual, reduzindo sua capacidade produtiva e de pessoal.

	 Por fim, com base nos registros obtidos dos campi, através do envio 
mensal de listagem para a inclusão na apólice de seguro, foram 1.373 estudantes 
segurados (estagiários) no ano de 2020.
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Quadro 12: Resultados do Objetivo Estratégico 1

INDICADOR Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Nível de satisfação dos beneficiados pelos programas/projetos/ações. 10 80% 80% 96,29% 100%

66,09% Não

Número de convênios e acordos de cooperação firmados. 20 294 77 49 63,64%

Número de discentes envolvidos em mobilidade acadêmica. 15 10 4 9 100%

Número de municípios beneficiados pelos programas/projetos/ações. 20 80 10 0 0%

Número de parcerias firmadas.¹ 15 1325 207 142 68,59%

Número de pessoas beneficiadas formalmente pelos programas/projetos/
ações.

20 156.000 6.000 5.424 90,4%

Fonte: Proen, Proex, PRPPI e CRI. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

¹ Estão excluídos os convênios e acordos de cooperação já formalmente estabelecidos. São computadas as demais organizações que colaboraram no desenvolvimento de alguma ação institucional. Exemplos: 

    a) organização que forneceu estágio somente através de Termo de Compromisso, sem convênio assinado;

    b) Organização parceira no desenvolvimento de uma ação de extensão, de um projeto de pesquisa etc.

Gráfico 2: Nível de satisfação 
dos beneficiados

Responderam demais opções
3,71%

Satisfeitos/muito satisfeitos
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Gráfico 3: N° de convênios e acordo de cooperação
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Gráfico 5: N° de municípios beneficiados
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito

	 Em 2020 a execução de iniciativas vinculadas ao Plano Estratégico 
Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes (Peipe) teve que ser 
revertida para a adoção de medidas no enfrentamento da pandemia de 
Covid-19, que levaram inicialmente à suspensão dos calendários acadêmicos do 
ano letivo de 2020 e de todas as atividades presenciais.


Para a organização do trabalho remoto docente durante o período de 
suspensão das atividades acadêmicas, orientou-se que fosse elaborado um 
plano de trabalho remoto por campus, abrangendo as seguintes atividades:

1. Elaboração de materiais didáticos (materiais textuais, ambientes de 

aprendizagem no sistema acadêmico, videoaulas, podcasts, estratégias 
didáticas, estudo sobre os processos de avaliação educacional, produção e 
seleção de objetos de aprendizagem, entre outros);


2. Elaboração de planos de aulas;

3. Produção de pesquisas e estudos locais sobre educação e outros ligados ao 

contexto institucional;

4. Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou dissertação de 

Mestrado em andamento;

5. Desenvolvimento de ações e/ou projetos de extensão e pesquisa, inclusive 

os orientados a auxiliar a comunidade nos efeitos causados pela pandemia 
da Covid-19;


6. Atividades orientadas ao enriquecimento acadêmico e à formação integral 
para manutenção do vínculo com os estudantes;


7. Participação em cursos de formação continuada;

8. Estudo sobre as possibilidades para reposição do calendário acadêmico;

9. Participação em reuniões de colegiado de curso e Núcleo Docente 

Estruturante (NDE);

10. Participação em conselhos, comissões, grupos de trabalho, entre outros;
11. O registro das atividades realizadas remotamente, efetivado em relatório por 

campus.

A partir de 31/08/2020, as atividades acadêmicas do Ifal, inclusive de pós-
graduação, retornaram gradualmente com o Ensino Remoto Emergencial, 
autorizado pela Deliberação nº 50/2020-Cepe e com diretrizes dadas pela 
Resolução nº 50/2020-CS, o qual visa manter o vínculos dos estudantes, 
diminuindo o impacto do rompimento da aprendizagem presencial. Para tanto, 
fizeram uso das plataformas e sistemas de ensino-aprendizagem disponibilizados 
pelo Ifal (SIGAA, Moodle), bem como das ferramentas google componentes da 
assinatura institucional.


Fonte: Portal Ifal.
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Diante dos desafios relacionados aos estudantes que não possuem 
meio de acesso às plataformas tecnológicas, foram lançados editais para o 
Auxílio Conectividade e o Projeto Alunos Conectados. O Projeto Alunos 
Conectados é uma ação do Ministério da Educação (MEC) com a Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), em apoio às instituições federais de 
ensino ao enfrentamento da pandemia, para concessão de Serviço Móvel, 
com fornecimento de SIM CARDs (chips telefônicos) com franquia mínima 
de 40GB de tráfego de dados para utilização em todo o território nacional. 
Já o Auxílio Conectividade poderá ser concedido em três modalidades: I - 
concessão de auxílio financeiro a ser utilizado na contratação de serviço de 
acesso à internet fixa ou móvel; II - disponibilização de equipamento para 
acesso à Internet, mediante doação ou cessão; III - concessão de auxílio 
financeiro para aquisição de equipamento para conexão com a internet.

Fonte: Portal Ifal.

Houve também a manutenção do Auxílio Permanência para todos os 
estudantes previamente contemplados, bem como a seleção para novos 
ingressos, visto que, com o ensino remoto, as necessidades dos estudantes 
foram equiparadas e os valores do auxílio foram unificados, ampliando o seu 
alcance. Isso nos faz concluir que em 2020 95,27% dos discentes elegíveis 
foram beneficiados com recursos financeiros da Assistência Estudantil.

A equipe da Assistência Estudantil também adaptou suas atividades, 
promovendo atendimento psicológico virtual e realização de lives com temas 
diversos, com foco na saúde mental e rotina durante a pandemia, de forma que 
59,22% dos estudantes foram atendidos ao menos uma vez por um 
profissional da Assistência Estudantil.

Quanto à alimentação gratuita para estudantes da Educação Básica, 
garantida por meio de autogestão ou terceirização de serviço, foi ofertada em 
2020 nos seguintes campi: Batalha, Maceió, Marechal Deodoro, Penedo, Piranhas 
e Satuba, totalizando 37,5% dos campi com alimentação gratuita. Os recursos 
orçamentários advêm do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e/
ou do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Entretanto, devido à 
pandemia, a distribuição de kits para estudantes só foi possível no campus 
Penedo.
	 Por fim, para o calendário letivo 2021, está em discussão uma proposta 
de ensino híbrido, ponderando as particularidades de cada uma das unidades do 
Ifal e dando prioridade à segurança dos estudantes, servidores e familiares, 
observadas as determinações das autoridades locais, os cuidados sanitários, a 
adoção de protocolos estabelecidos mundialmente, as orientações e as diretrizes 
constantes no nosso plano de contingência.
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Quadro 13: Resultados do Objetivo Estratégico 2

INDICADOR Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance  
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Campi com oferta de alimentação gratuita para estudantes da 
Educação Básica.

10 100% 31,25% 37,5% 100%

81,35% Sim

Discentes elegíveis beneficiados com auxílios/bolsas da assistência 
estudantil.¹

10 75% 50% 95,27% 100%

Eficiência Acadêmica.² 10 65% 50% 48,9% 97,8%

Matriculados classificados de acordo com a renda familiar per capita 
(RFP).³

10 70% 55% 80,07% 100%

Percentual de execução das ações do PEIPE. 10 85% 70% 0% 0%

Relação Aluno por Professor (RAP). 10 20:1 20:1 23,41:1 100%

Taxa de Conclusão.4 10 25% 10% 6,1% 61%

Taxa de Evasão.4 10 15% (até) 15% 16,26% 91,6%

Taxa de Retenção.4 10 10% (até) 10% 13,69% 63,1%

Taxa de discentes atendidos pela assistência estudantil. 10 50% 50% 59,22% 100%

Fonte: Proen e Plataforma Nilo Peçanha. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

¹ Elegíveis são os estudantes que se inscreverem no edital de seleção para auxílios e bolsas da AE.

² Composta pelos indicadores de conclusão, evasão e retenção num ciclo de formação. Ex: A eficiência acadêmica em 2020 é calculada considerando as matrículas nos cursos cujo ciclo terminaria em 2019 + um ano.

   Fórmula: Conclusão Ciclo + [Conclusão Ciclo / (Conclusão Ciclo + Evasão Ciclo)] x Retenção Ciclo.

³ Fórmula: (número de estudantes que informaram a renda em alguma das faixas de renda familiar per capita / total de matrículas atendidas) x 100.

4 Diferenciam-se dos indicadores de ciclo, que compõem a Eficiência Acadêmica, por considerarem todas as matrículas concluídas/evadidas/retidas sobre o total de matrículas atendidas no ano, independentemente do ano de ingresso.
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Gráfico 8: Campi com oferta de 
alimentação gratuita
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Gráfico 10: Eficiência Acadêmica
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Gráfico 14: Taxa de Conclusão (ano)
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Gráfico 15: Taxa de Evasão (ano)
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Gráfico 16: Taxa de Retenção (ano)
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Quadro 14: Resultados do Objetivo Estratégico 3

Indicador Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance 
da meta

% alcance 
do 

objetivo
Objetivo 

alcançado?

Formação em 
educação inclusiva.

20 100 5 9 100%

80% Sim

Percentual de 
implantação dos 
NEABI´s.

20 100% 75% 87,5% 100%

Percentual de salas 
do NAPNE equipadas.

20 60% 50% 56,25% 100%

Profissionais 
especializados 
contratados.

20 100% 33% 85,7% 100%

Proporção de 
concluintes com 
necessidades 
específicas.

20 43% 7% 0% 0%

Fonte: Proen. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

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

	 Em 2020, foram realizadas as seguintes formações com 
temáticas em Educação Inclusiva: 

1. Oficina de Promoção de Igualdade Racial e Enfrentamento ao 

Racismo: as políticas de ação afirmativa étnico-racialmente 
referenciadas (cotas para negros/as) no acesso à educação e ao 
serviço público federal. Parceria entre o Ifal, a Ufal e o MPU.


2. A educação de surdos no contexto da inclusão: novos desafios. 
Campus Batalha. 


3. I ciclo de Lives: Educação Inclusiva. Campus Satuba. 

4. II Webinário "Necessidades Específicas na Educação Inclusiva". 

Campus Marechal. 

5. Bate papo: Setembro Azul. A inclusão do estudante surdo (a) no 

contexto Escolar. Campus Marechal. 

6. Webinário: Adaptações Curriculares para estudantes surdos (a). 

Campus Marechal. 

7. I Ciclo de Formação: Cotas para quê(quem)? Acesso, Permanência 

e sucesso da pessoa com deficiência no ensino Superior. Campus 
Marechal. 


8. Psicologia e Inclusão: reflexões sobre o contexto escolar. Campus 
Penedo. 


9. Educação inclusiva em tempos de pandemia. Campus Maragogi.

	 

	 Quanto aos núcleos com temática em inclusão e diversidade, 
temos:

• Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas/Neabi: 14 campi 

(87,5%) já implantaram o Neabi, à exceção dos campi Benedito 
Bentes e Viçosa.


• Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Específicas/Napne: 09 campi (56,25%) possuem sala para o 
Napne equipada com infraestrutura adequada e equipamentos de 
tecnologia assistiva, a saber: Batalha, Maceió, Marechal Deodoro, 

Maragogi, Murici, Penedo, Piranhas, Santana do Ipanema e Satuba. O campus Palmeira 
dos Índios, apesar de não possuir sala específica para o Núcleo, conseguiu adquirir 
equipamentos de tecnologia assistiva. Para 2021, vislumbra-se avançar nos campi que 
ainda não conseguiram garantir uma sala individualizada, mas há unidades que não 
possuem a infraestrutura necessária.


	 Os Tradutores e Intérpretes de Libras são profissionais especializados contratados 
pelo Ifal. Em 2020, dos 07 solicitados, 06 (85,7%) profissionais foram contratados, sendo 
distribuídos nos campi Marechal Deodoro (2), Maceió (1), Arapiraca (1), Murici (1) e Coruripe 
(1). Não houve contratação para o campus Penedo (1), mas a profissional do campus 
Coruripe prestou a assistência ao estudante com necessidade específica.

	 Devido à pandemia, os campi ainda não concluíram o ano letivo 2020. Logo, nenhum 
dos 75 estudantes matriculados com necessidades específicas concluíram o curso.
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Gráfico 18: Formação em educação inclusiva
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Gráfico 19: Percentual de implantação dos NEABI´s
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Gráfico 22: Proporção de concludentes 
com necessidades específicas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Otimizar a oferta de cursos e número de vagas, garantindo a infraestrutura física e tecnológica adequadas para o 
desempenho das atividades acadêmicas e administrativas 

	 Conforme o PDI, estavam previstos 03 cursos técnicos e 08 
graduações para serem implantados em 2020:

• Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Biotecnologia (Campus 

Batalha);

• Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária (Campus 

Piranhas); 

• Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Desenvolvimento de 

Sistemas (Campus Maceió);

• Curso Técnico Subsequente em Mecânica (Campus Coruripe);

• Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Alimentos – EJA (Campus 

Murici);

• Curso Superior de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho (EaD, 

nos polos: Arapiraca, Maceió, Maragogi, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo 
e Santana do Ipanema);

• Bacharelado em Administração (Campus Santana do Ipanema).

	 Apenas os cursos técnicos previstos para Batalha, Piranhas e Maceió 
foram implantados, atingindo um resultado de 60% de implantação dos 
cursos técnicos previstos para 2020. Os demais previstos não tiveram a 
possibilidade de implantação devido à situação instalada quanto à pandemia 
do Coronavirus.

Nenhuma das graduações previstas para 2020 foram implantadas. 
As causas foram as seguintes: a) o curso superior não foi implantado devido a 
falhas na articulação entre a Setec/MEC e a Capes, que impossibilitaram a 
confecção dos materiais didáticos para o curso sob a responsabilidade da 
Setec/MEC; b) para o bacharelado, a principal causa pela não implantação foi 
a suspensão das atividades pela pandemia do Covid-19, cujo Projeto 
Pedagógico de Curso está previsto para ser finalizado no primeiro semestre de 
2021.

	 No tocante às 05 pós-graduações previstas para iniciar em 2020, a 
Especialização em Docência na Educação Profissional (EaD) foi a única a ser 
implantada, com oferta de 180 vagas, curso oferecido de maneira piloto em 2017. As 
que não iniciaram foram: Especialização em Ciências da Natureza e Matemática 
(Campus Maragogi), Especialização em Linguagens (Campus Maragogi), 
Especialização em Educação Ambiental e Sustentabilidade (Campus Penedo) e 
Especialização em História de Alagoas (Campus Maceió), sendo que essa última 
iniciou o processo seletivo em 2021.

	 Em 2020 foi revisado e readequado o Projeto de Curso da Especialização em 
Desenvolvimento Organizacional (Campus Benedito Bentes) para que o mesmo fosse 
oferecido plenamente a distância, adequando sua carga horária, metodologia e 
procedimentos avaliativos para que sua próxima turma já fosse oferecida em 
conformidade com as experiências exitosas do ensino remoto. 

	 Para consulta de todos os cursos atualmente ofertados pelo Ifal, acesse: 
www.ifal.edu.br/o-ifal/ensino/cursos.


Quanto à institucionalização da educação à distância, tendo em vista a 
situação de pandemia estabelecida no país, quando foram priorizadas as ações 
voltadas ao Ensino Remoto Emergencial, a instituição não conseguiu iniciar cursos na 
modalidade a distância desatrelados de recursos extraorçamentários provenientes de 
programas especiais do Governo Federal.

Para garantir a adequada infraestrutura tecnológica 
para o desenvolvimento das atividades, foi inserido no Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação, biênio 2020-2021, 674 
itens relativos a: Hardware, Software, Serviço e Consumo. 
Desses itens, 103 foram adquiridos/contratados, 313 estão em 
processo de licitação e 258 ainda não tiveram o processo 
iniciado.
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Quanto à infraestrutura física, o Ifal previu 24 iniciativas 
no PDI, sendo que para o ano de 2020 a gestão 
planejou executar 16 dessas iniciativas, das quais 02 
foram concluídas: Adequação da acessibilidade do 
Campus Marechal Deodoro e Adequação das 
instalações de combate a incêndio e pânico e SPDA 
do Campus Penedo. Logo, há um acumulado de 
33,33% de obras previstas no PDI que foram 

entregues, sendo 8,33% delas entregues em 2020 e 25% entregues em 2019. 
Aliás, faz-se aqui uma ERRATA: no relatório de gestão de 2019 foi informado 
um resultado de 21% de obras entregues do PDI, quando na realidade foi 25% 
(6 obras de um total de 24).
	 Uma (01) das iniciativas foi cancelada porque a demanda foi incluída 
na contratação dos serviços de manutenção predial dos serviços de segurança 
(que está em andamento).

	 Quatro (04) dessas iniciativas planejadas não chegaram a ser iniciadas, 
quais sejam:

• Adequação da calçada externa e reforma/construção de guaritas e 
Construção do espaço multieventos, devido ao fato do Campus Maceió 
não estar regularizado junto à Prefeitura Municipal de Maceió, 
impossibilitando a emissão do alvará de construção das obras. Antes do 
início da pandemia do novo coronavírus, o Ifal estava em parceria com a 
Prefeitura buscando a solução do impasse. Contudo, com o trabalho 
remoto tal atividade foi interrompida.


• Obra de construção do Campus Rio Largo, que inicialmente teve o 
cronograma postergado devido a pandemia do novo coronavírus e, 
posteriormente, por causa da solicitação de auditoria nº 02/2020, da 
Controladoria Geral da União – CGU, ao processo licitatório nº 
23041.046517/2019-82, iniciada em 02 de setembro de 2020.


• Construção de subestação do Campus Palmeira dos Índios, adiada devido às 
inúmeras demandas de instalações elétricas absorvidas pela Diretoria de 
Infraestrutura e Expansão, que conta com um único engenheiro eletricista para 
atender aos 16 Campi e Reitoria. 

	 As outras nove (09) iniciativas previstas no ano de 2020 estão divididas em 
projetos em andamento/concluídos, obras licitadas e obras em andamento, conforme 
descrição abaixo:

• Projetos em andamento/concluídos: Obra de construção do Campus 
Batalha; Adequação das instalações de combate a incêndio e pânico e SPDA 
do Campus Maceió; Reforma do refeitório e bancadas dos laboratórios do 
Campus Penedo; Adequação das instalações de combate a incêndio e pânico 
e SPDA do Campus Piranhas; Laudo pericial obra de complementação do 
Campus Santana do Ipanema.


• Obras licitadas: Obra de complementação do edifício para engenharia do 
Campus Palmeira dos Índios.


• Obras em andamento: Ampliação e modernização da rede elétrica do Campus 
Satuba; Obra de complementação do Campus São Miguel dos Campos; 
Reforma e ampliação do Campus Viçosa.


	 Faz-se necessário registrar que, além das obras previstas no PDI, foi realizada 
a Correção dos alimentadores dos quadros de energia do Campus Maragogi 
(dispensa de licitação referente ao processo administrativo 23041.051314/2019-16), 
obra necessária devido a identificação de vício construtivo da obra de construção do 
Campus Maragogi, para o funcionamento dos laboratórios especiais do campus.
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Quadro 15: Resultados do Objetivo Estratégico 4

Indicador Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Execução do planejamento de contratações. 15 90% 90% 66% 73,33%

68,54% Não

Percentual de novos cursos de graduação implantados.¹ 15 60% 20% 0% 0%

Percentual de novos cursos técnicos implantados.2 15 80% 50% 60% 100%

Percentual de obras entregues.3 15 100% 46% 33,33% 72,45%

Relação Candidato por Vaga (RCV). 15 6:1 5:1 4,58:1 91,6%

Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIM). 10 35% 33% 26,18% 79,33%

Índice de preenchimento de vagas. 10 95% 94% 97,81% 100%

Fonte: Proen, Proad, PRDI e Plataforma Nilo Peçanha. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

¹  Fórmula: (número de novos cursos de graduação implantados / número de novos cursos de graduação previstos no PDI 2019-2023 para o ano vigente) x 100

2  Fórmula: (número dos novos cursos técnicos implantados / número dos novos cursos técnicos previstos no PDI 2019-2023 para o ano vigente) x 100.

3 Mede o percentual das obras previstas no PDI que foram entregues no exercício de referência. Como no PDI as obras não estão relacionadas por ano, mas para todo o período de 05 anos, o indicador é cumulativo.

	 A respeito das contratações, conforme informado no relatório anterior, 
criaram-se regionais de compras para melhor gerenciamento do calendário de 
compras comuns. Os percentuais de atendimento por regional foram os que 
seguem: Reitoria 80%, Maceió 80%, Satuba 71%, Arapiraca 0%, Palmeira 25%, 
Marechal 100%.

A execução do planejamento das contratações de todo o Ifal foi de 
66%. Apesar do não ter sido atingida a meta de 90%, a criação dos regionais foi 
um avanço e, neste ano de 2021, com maior experiência no acompanhamento das 
contratações e na interação entre as centrais, almeja-se elevar o índice.


Ressalta-se que o índice foi afetado negativamente mais uma vez pela 
redução de pessoal nas áreas de suprimentos, juntamente com a elevação de 
40% da quantidade de processos de compras que foram executados no ano, 
quando comparado a 2019. Além disso, diversas foram as compras específicas 
relacionadas às pesquisas de combate à Covid-19, o que sobrecarregou 
sobremaneira as equipes de compras do Instituto. Ainda, a pandemia e o 
trabalho remoto trouxeram algumas dificuldades iniciais de comunicação entre 
as equipes, o que afetou a produtividade, fato que parece estar sendo superado 
com a utilização de ferramentas auxiliares de gestão.
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Gráfico 28: Relação Candidato por Vaga 
(RCV)
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Gráfico 27: Relação de Ingressos por 
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Quadro 16: Resultados do Objetivo Estratégico 5

Indicador Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance  
da meta

% alcance  
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Percentual de orçamento participativo. - 20% Não aplicável 
em 2020

- -
0% Não

Percentual de coordenadores eleitos segundo 
regulamentação própria.

100 100% 5% 0% 0%

Fonte: Proen. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Fortalecer a gestão participativa e democrática 

	 O fortalecimento da gestão participativa e democrática no Ifal é medida 
por dois indicadores. O primeiro é o percentual de orçamento total que é 
disponibilizado para decisão da comunidade. O segundo diz respeito ao 
percentual dos novos coordenadores de curso que assumiram por meio de 
eleição com regulamentação própria.

	 Não houve desenvolvimento de iniciativas voltadas a promover o 
orçamento participativo em 2020. Houve, no exercício, contingenciamento 
orçamentário inicial de cerca de 40% das dotações das principais ações 
orçamentárias, conforme LOA 2020 (Lei nº 13.978/2020), sendo liberadas apenas 
após a autorização do Congresso Nacional, o que gerou incertezas a respeito da 
possibilidade de utilização, e, da previsibilidade temporal dessa liberação. 
Somado a isso, houve a necessidade de adaptação do planejamento da 
instituição em virtude da pandemia causada pela Covid-19, obrigando a 
direcionar esforços para a manutenção das atividades do Ifal, a exemplo de 
prover os alunos com os meios tecnológicos necessários ao suporte às ações 
emergenciais de educação, pesquisa e assistência ao ensino, concomitantemente 

ao enfrentamento e combate à pandemia. Diante do quadro de incertezas quanto 
à liberação ou não do orçamento e os impactos decorrentes da pandemia, 
optou-se, assim como em 2019, por não desenvolver iniciativas referentes à 
implementação do Orçamento Participativo, adiando sua adoção para o ano 
de 2021.
	 Quanto ao segundo indicador, conforme trabalhos de atualização da 
Portaria n° 1713/2010, ficou determinado que a condução e validação do 
processo de eleição de coordenadores dos cursos de graduação serão 
realizadas pelos colegiados de curso, de acordo com normativo institucional que 
será elaborado logo após a aprovação da resolução que regulamentará a 
constituição e trabalhos desses colegiados. A previsão de elaboração desse 
normativo é o primeiro semestre de 2021. Portando, repete-se o resultado de 
2019 (quando nenhum coordenador assumiu): 0% de novos coordenadores 
eleitos por regulamentação própria.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico 

	 No intuito de fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e 
extensão, a Comissão para Curricularização da Extensão trabalhou em 2020 na 
elaboração da minuta para a atualização da Deliberação nº 28/2018-Cepe, na 
qual foram regulamentadas as Práticas Extensionistas como Componente 
Curricular obrigatório nos Projetos Políticos Pedagógicos de graduação do Ifal. 
Isso incluiu a realização do Evento Curricularização em Diálogo, realizado de 
forma on-line através do canal da Instituição no youtube. O evento foi promovido 
pelas Pró-reitorias de Ensino, de Extensão e de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação do Ifal.
	 Por parte da Extensão, foi lançado o Edital do Programa Propeq, que 
visa disseminar/implantar os resultados das pesquisas desenvolvidas no Ifal, de 
modo a colocar seus benefícios a serviço da sociedade. Porém, devido à 
pandemia, o Edital só foi lançado em agosto, com período de execução das 
ações previsto para iniciar em novembro. Nesse sentido, não houve nenhuma 
ação que concluísse as atividades ainda em 2020, ou seja, 0% dos projetos de 
extensão se originaram de projetos de pesquisa/ensino. Contudo, os dados 
dessas ações serão computados nos resultados de 2021. Registre-se também 
que não foi mensurado o percentual de projetos de pesquisa que se 
originaram dos projetos de ensino/extensão.
	 O Edital n° 07/2020-PRPPI, intitulado Apoio à Pós-graduação Stricto 
Sensu, selecionou projetos que visam o desenvolvimento de pesquisa e inovação 
por meio de atividades acadêmicas em programas de pós-graduação stricto 
sensu ofertados pelo Ifal. Foram reservados recursos para financiar, dentre 
outros, a aquisição de materiais e passagens, a realização de serviços e o auxílio 
financeiro para publicação de resultados de projeto (despesas com inscrição em 
eventos, revisão de texto, tradução e taxas para publicação de produção 
acadêmica).

	 Destaque para o relançamento da Revista Educte, de conteúdo 
multidisciplinar, reunindo artigos de autores e externos. Confira: 

www.periodicos.ifal.edu.br/educte.


	 Os principais eventos integrados presenciais que envolviam ações e 
participações multicampi, a exemplo do Congresso Acadêmico (Conac), foram 
suspensos a partir das medidas de distanciamento social. De forma virtual, 
foram realizados 09  eventos integradores:
• II Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão;
• Webinar Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional Ifal e IPB 

(Portugal);
• Semana de Acolhimento ao Discente;
• A Curricularização da Extensão em diálogo;
• III Encontro Nacional da Rede Federal da EJA - EPT;
• IV BiblioAção;
• Ciclo Formativo do Pibid e Programa Residência Pedagógica do Ifal;
• VI Encontro de Iniciação Científica (EIC);
• Cidadania Digital: Liberdade para boas escolhas online.

	 Nas ações/projetos/programas de 2020, participaram 406 discentes 
(1,95%), 148 docentes (13,87%) e 41 TAES (4,91%). Ressalta-se que a 
pandemia da Covid-19 limitou a execução dos projetos de pesquisa, uma vez 
que apenas aqueles com possibilidade de desenvolvimento de maneira remota 
puderam ser executados. Houve, também, a necessidade de alteração do 
período de execução de algumas ações de extensão (Projetos e programa 
Propeq), cujas finalizações ficaram previstas para 2021, quando serão 
computadas. Além disso, houve o cancelamento do edital do ARTIFAL e o não 
lançamento do edital de outros programas, como do Minha Comunidade. Por 
fim, em 2020 os TAES participaram somente de cursos e eventos promovidos 
pela extensão, não tendo participação nos projetos de pesquisa, pois os editais 
tiveram uma diminuição da oferta de bolsas e uma restrição quanto à natureza 
dos projetos. 
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Quadro 17: resultados do Objetivo Estratégico 6

Indicador Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance  
da meta

% alcance  
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Percentual de discentes envolvidos em programas/projetos/ações. 20 7,5% 6,5% 1,95% 30%

32,39% Não

Percentual de docentes envolvidos em programas/projetos/ações. 20 37,5% 25% 13,87% 55,48%

Percentual de projetos de ensino oriundos da pesquisa e/ou extensão. 0 10% Não aplicável em 
2020

- -

Percentual de projetos de extensão oriundos do ensino e/ou pesquisa. 20 10% 2,5% 0% 0%

Percentual de projetos de pesquisa oriundos do ensino e/ou extensão. 20 15% 3% Não

mensurado

0%

Percentual de técnicos envolvidos em programas/projetos/ações. 10 3% 3% 4,91% 100%

Quantitativo de eventos integrados entre ensino/pesquisa/extensão. 10 85 17 9 52,94%

Fonte: Proen, Proex, PRPPI e DCE. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

Gráfico 30: Percentual de discentes envolvidos em programas/
projetos/ações
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Gráfico 34: Percentual de técnicos envolvidos em programas/
projetos/ações
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Gráfico 32: Percentual de projetos de extensão oriundos do 
ensino e/ou pesquisa
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Gráfico 33: Percentual de projetos de pesquisa oriundos 
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Quadro 18: Resultados do Objetivo Estratégico 7

Indicador Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance 
da meta

% alcance  
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Taxa de crescimento da captação de recursos. 50 10% 10% -79,57% 0% 50% Não
Índice de eficiência no planejamento orçamentário. 50 0,9 a 1,1 0,9 a 1,1 0,93 100%

Fonte: Proad. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Otimizar a gestão de recursos, maximizando a captação e melhorando a qualidade do gasto 

	 A metodologia de aferição dos índices e os procedimentos 
orçamentários foi amplamente divulgada no âmbito da Instituição por meio do 
Plano Anual de Atividades (PAA) 2020. Em virtude da pandemia do Covid-19, não 
foram realizadas oficinas, porém, foram realizadas reuniões com gestores e 
servidores de diversas áreas da Instituição, orientando sobre os meios para 
incremento de recursos por meio de fontes externas de arrecadação, bem como 
a forma para a sua utilização. Ao término do exercício financeiro, os índices 
foram aferidos utilizando o Tesouro Gerencial.

	 Em 2020 foram captados recursos na ordem de R$ 5.475.536,08, 
redução de 79,57% em relação ao ano de 2019. Observa-se que todas as 
fontes de captação de recursos tiveram recuo expressivo: 

• redução na receita própria, devido aos impactos da pandemia, e 

• redução do recebimento de emendas parlamentares e recursos de outros 

órgãos, devido à difícil situação fiscal e econômica do país.

	 Destacamos a captação de recursos externos para implantação e 
estruturação de laboratórios em dez campi do Ifal, sendo divididos da seguinte 
forma: 

• 06 laboratórios 4.0 nos campi Palmeira dos Índios, Maragogi, Santana do 

Ipanema, Viçosa, Arapiraca e Coruripe. 


• 03 laboratórios Ifmaker nos campi Marechal Deodoro, Satuba e Piranhas.

• 02 laboratórios de aplicativos nos campi Maceió e Arapiraca.

O Índice de Eficácia no Planejamento Orçamentário mede o desempenho 
da execução orçamentário e é composto por quatro indicadores: Indicador de 
equilíbrio, Indicador de execução, Indicador de autonomia e Indicador de 
efetividade. Foi medido o desempenho da execução da Ação Orçamentária 20RL 
-  Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, para as Outras Despesas Correntes, com os Recursos do 
Tesouro. Nessa Ação Orçamentária estão alocados os recursos para a 
manutenção e o funcionamento das unidades e para o desenvolvimento das 
atividades acadêmicas, tendo sido objeto do planejamento anual de atividades 
para o ano de 2020, realizado com os campi e áreas sistêmicas. O resultado foi 
excelente, apesar dos prejuízos causados pela pandemia da Covid-19, que 
obrigou uma mudança importante na execução, se comparada ao planejamento. 
O resultado é ordenado em escalas (faixas) que demonstram o rendimento 
orçamentário. Em 2020, obtivemos 0,93 de eficiência no planejamento 
orçamentário, que corresponde ao conceito Ótimo. 
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Gráfico 36: Taxa de crescimento da 
captação de recursos
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Fonte 2019: Relatório de Gestão 2019. 
Fonte 2020: Proad.

Quadro 19: Recursos captados (R$)

RECURSOS CAPTADOS 2019 2020

Receita Própria R$ 1.114.584,83 R$ 186.135,41

Emendas Parlamentares R$ 14.635.710,00 R$ 330.000,00

Convênios, Acordos, Termos de Execução 
Descentralizada e instrumentos congêneres

R$ 11.049.195,69 R$ 4.959.400,67

R$ 26.799.490,52 R$ 5.475.536,08

Fonte: Proad.

Gráfico 37: Índice de eficiência no planejamento orçamentário
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A partir do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do Ifal, 
quinquênio 2019-2023, cada unidade (Reitoria e campi) desenvolve um Plano 
de Sustentabilidade embasado nos seguintes temas: 

I - Materiais de consumo:

II - Energia elétrica;

III - Água e esgoto;

IV - Gestão adequada dos resíduos gerados;

V - Qualidade de vida no ambiente de trabalho;

VI - Licitações sustentáveis;

VII - Deslocamento de pessoal.


	 No ano de 2020, foram realizadas 93 ações de sustentabilidade nas 
unidades do Ifal, assim resumidas:


I - Materiais de consumo:
• Campanha de desestímulo ao uso de copos descartáveis (Santana do 

Ipanema);

• Distribuição de copos/canecas reutilizáveis (Batalha, Piranhas);

• Instalação da fonte Ecofont (Piranhas);

• Campanha por impressões mais eficientes, promovendo a economia de 

papel e de cartuchos/tonners (Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema);

• Controle de impressões e cópias (Santana do Ipanema, Satuba);

• Levantamento de resmas e copos descartáveis comprados (Coruripe, Rio 

Largo), bem como de tintas de impressão (Coruripe).


II - Energia elétrica;
• Instalação de lâmpadas de LED (Palmeira dos Índios, Piranhas, São 

Miguel dos Campos);

• Redução em 50% das lâmpadas dos corredores dos blocos de ensino e 

administrativo (Palmeira dos Índios);
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• Determinação dos horários ótimos para ativação dos condicionadores de ar 
(Piranhas);

• Instalação de relés fotoelétricos para o desligamento dos aparelhos de ar 
condicionado nos horários de pico (Palmeira dos Índios);


• Contratação de uma empresa especializada para elaboração de projeto 
básico, projeto executivo, caderno de especificações e encargos, planilha de 
quantitativo de preços, bem como o fornecimento dos equipamentos e 
instalação das usinas de energia solar de 18,48 kWp  (Campus Palmeira dos 
Índios)


• Reestruturação das instalações elétricas e do Circuito Fechado de Televisão 
(CFTV) (Satuba);


• Campanhas de conscientização (Palmeira dos Índios, Satuba);

• Levantamento do consumo de energia elétrica (Batalha, Coruripe, Reitoria, 

Santana do Ipanema, Viçosa).


III - Água e esgoto;
• Sistema de coleta de água pluvial, para uso em descarga de vasos sanitários, 

lavagem de veículos e lavagem de piso (São Miguel dos Campos), bem como 
irrigação paisagística (Coruripe e São Miguel dos Campos);


• Aquisição de materiais para um projeto de aproveitamento de água da chuva 
através de calhas instaladas no auditório (Campus Palmeira dos Índios);


• Detecção dos pontos de elevação de consumo de água (Palmeira dos Índios);

• Otimização do consumo de água pela separação entre o consumo estrutural e 

o relacionado aos espaços de pesquisa, extensão e produção (estes com 
captação por ligação rural) (Piranhas);


• Finalização do projeto da estação de tratamento de esgoto (ETE), o qual está 
aguardando licitação (Satuba);


• Palestra denominada “Gestão Hídrica” no evento “Sustentabilidade em 
Foco“ (Batalha);


• Campanha de conscientização (Satuba);


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

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/PLS-2019-2023.pdf
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/PLS-2019-2023.pdf
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• Levantamento do consumo de água (Batalha, Coruripe, Reitoria, Santana 
do Ipanema);


• Levantamento do volume de esgoto gerado (Reitoria).

IV - Gestão adequada dos resíduos gerados 
• Construção de composteira com madeira que iria para o descarte, 

alimentada com os resíduos alimentícios oriundos da cozinha do campus, 
sendo o composto utilizado para adubar os jardins (Batalha);


• Lixeiras de coleta seletiva (Coruripe, Palmeira dos Índios, Piranhas, 
Santana do Ipanema, Satuba). O Campus Coruripe doa os materiais 
recicláveis à Associação dos Catadores de Material Reciclável São José;


• Baia para armazenamento de resíduos recicláveis, os quais serão 
retirados pela cooperativa de catadores de materiais recicláveis da cidade 
(São Miguel dos Campos);


• Parceria (não formalizada) com a Coopvila, para coleta de resíduos 
recicláveis (Reitoria);


• Recolhimento de pilhas (Coruripe, Palmeira dos Índios e Rio Largo). O 
Campus Rio Largo encaminha à Reitoria, que repassa à Coopvila, 
enquanto o Campus Palmeira destinou a um ponto de coleta localizado 
num supermercado da região;


• Armazenamento temporário de resíduos eletrônicos, que passam por 
triagem, separação, classificação e descaracterização para proteção à 
marca. Foram destinados à Bio Digital e ao Atacadão/Projeto Reciclus 
(Rio Largo);


• Elaboração do plano de gestão de resíduos eletroeletrônicos (PGREE), 
fruto do projeto “Utilização do Design Science Research (DSR) para um 
Programa de Gestão de Descarte de Resíduos Eletroeletrônicos no Ifal - 
Campus Palmeira dos Índios”, apresentado na Conferência Internacional 
da Terra (Palmeira dos Índios);


• Termo de cooperação com a empresa Ecycle Biodigital, que prevê a 
instalação de unidades coletoras de resíduos eletroeletrônicos (Palmeira 
dos Índios);


• Apresentação de 4 projetos de pesquisa com foco em técnicas 
sustentáveis nas áreas de energia e de materiais de construção civil 

através do aproveitamento de resíduos, no evento “VII Encontro de Inovação, 
Tecnologia e Iniciação Científica - EITIC IFAL 2020“ (Coruripe);


• Minicurso “Gerenciamento de resíduos sólidos” no evento “Sustentabilidade 
em Foco“ (Batalha);


• Palestras: “Produção de alimentos x produção de resíduos” (Murici), “Meio 
ambiente: nada se cria, tudo se transforma” (Rio Largo) e palestra sobre Lixo 
Eletrônico no V Encontro de Iniciação Científica (Palmeira dos Índios).


V - Qualidade de vida no ambiente de trabalho
• Manutenções regulares dos ares-condicionados e elevadores (Reitoria);

• Adoção de medidas para promover um ambiente físico de trabalho seguro e 

saudável, como os equipamentos de ergonomia (Santana do Ipanema);

• Ações “Novembro azul” e “Dezembro vermelho” (Coruripe);

• Execução de ações ligadas à atividade física, meditação, alimentação, ao 

consumo de água e diabetes (Viçosa);

• Mesa Redonda “Atenção à Saúde em Tempos de Isolamento Social” 

(Coruripe);

• Minicurso “Saberes e Competências dos higienistas frente à pandemia de 

Covid-19” (Palmeira dos Índios);

• Live “Qualidade de vida no trabalho: porque o nosso maior objetivo é viver 

com saúde!” e “Educação financeira para a liberdade” (Rio Largo);
• Campanhas de conscientização relacionadas ao bem estar (Santana do 

Ipanema, Satuba).


VI - Licitações sustentáveis
• Preferência às aquisições de bens e materiais e às contratações de serviços e 

obras ambientalmente sustentáveis (Reitoria, Rio Largo, Santana do Ipanema);

• Fomento de compras compartilhadas (Santana do Ipanema);

• Palestra denominada “Aspectos fundamentais das contratações públicas 

sustentáveis'' no evento“Sustentabilidade em Foco“ (Batalha).


VII - Deslocamento de pessoal
• Levantamento do uso de automóveis oficiais (Batalha, Rio Largo).




Quadro 20: Resultados do Objetivo Estratégico 8

Indicador Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance  
da meta

% alcance  
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Número de ações de 
sustentabilidade do 
PLS realizadas no 
Ifal.

100 500 50 93 100% 100% Sim

Fonte: Comissão Sistêmica de Sustentabilidade. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.
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Gráfico 38: Número de ações de sustentabilidade do 
PLS realizadas no Ifal
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Fonte 2017 a 2019: Relatório de Gestão 2019. 
Fonte 2020: Comissão Sistêmica de Sustentabilidade.

	 Destacamos, também, as seguintes iniciativas:

• Criação da Comissão Estudantil de Sustentabilidade para engajar os 

alunos no tema e auxiliarem nas atividades da Comissão Local (Batalha).

• Palestras (Murici):  “Apresentação da comissão de sustentabilidade, 

conceito e histórico do meio ambiente’',  “A Mata Atlântica, sua 
biodiversidade e ameaças” e “Panorama da conservação e recuperação 
dos biomas alagoanos”.


• Eventos (Coruripe): Sexta Ambiental; Semana de Ciência e Tecnologia 
2020, com foco na sustentabilidade ambiental; Desafio Mopee 
Sustentabilidade, no Mopee Ifal Coruripe 2020 (Mostra de Pesquisa, 
Ensino e Extensão), para apresentação do Plano de Logística Sustentável 
do campus.


• Parceria com o Batalhão Ambiental junto ao INAN - Instituto Amigos da 
Natureza - para o resgate dos répteis que aparecem no campus 
(Coruripe).


• Ações para disseminar a Economia circular, tais como lives, palestras e 
cursos (Palmeira dos Índios).


• Participação na Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. Trabalhos 
apresentados: Um apelo pela Natureza, Documentário Programa Minha 
Comunidade (Palmeira dos Índios).


	 Os campi Benedito Bentes e Penedo não realizaram iniciativas em 
2020 devido à dificuldades impostas pela pandemia. Não enviaram os 
relatórios individuais os seguintes campi: Arapiraca, Maceió, Maragogi, e 
Marechal Deodoro.


	 Para consultar os relatórios das unidades, com o detalhamento das 
iniciativa voltadas à temática da sustentabilidade, acesse a página do Ifal:

 www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/sustentabilidade.

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/sustentabilidade
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/sustentabilidade


Quadro 21: Resultados do Objetivo Estratégico 9

Indicador Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Implementação do 
Processo Eletrônico 
Nacional - PEN.

100 100% 70% 78,61% 100% 100% Sim

Fonte: Proad. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Consolidar a gestão de processos no Ifal 

	 A implantação do Processo Eletrônico Nacional (PEN), no âmbito do Ifal, 
se deu de forma paulatina. Tendo sido exitosa em 2019 a implementação e 
criação eletrônica de alguns tipos de processos e documentos, a exemplo dos 
processos de pagamento de fornecedores de bens e serviços, de concessão de 
bolsas e de assistência estudantil, o RMA (Relatório de Movimentação de 
Almoxarifado) e o RMB (Relatório de Movimentação de Bens Móveis), portarias e 
boletins de serviço, foi revisado o cronograma de implementação para abranger 
todos os tipos de processos abertos no âmbito do Instituto.

Dessa forma, em 2020, foram cumpridas as iniciativas necessárias à 
implantação do Processo Eletrônico Nacional de forma abrangente, a saber: 
padronização das atividades de gestão documental, mapeamento de fluxos 
processuais, preparação e organização do ambiente Sipac em todos os setores e 
regulamentação estabelecendo as normas gerais e procedimentos de gestão de 
documentos e processos eletrônicos, que culminaram na implementação da 
criação e tramitação eletrônica de processos.

Gráfico 39: Implementação do Processo 
Eletrônico Nacional - PEN
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Fonte 2019: Relatório de Gestão 2019. 
Fonte 2020: Proad.

Então, conforme a Portaria nº 885, de 28 de fevereiro de 2020, todos os 
documentos e processos administrativos, produzidos ou recebidos no âmbito 
do Ifal, passaram a tramitar exclusivamente na forma eletrônica a partir de 02 
de março de 2020. Com isso, do total de 18.025 processos criados no Ifal, em 
2020, 14.170 foram processos eletrônicos. Ou seja, 78,61% de processos 
criados com tramitação exclusivamente eletrônica, superando a meta 
estabelecida para o ano.

	 Houve, também, a continuidade aos trabalhos de implantação do 
Assentamento Funcional Digital (AFD) do Ifal, que se constitui no repositório 
digital dos documentos (pastas funcionais) do servidor público federal, 
considerado fonte primária da informação, que substituirá a tradicional pasta 
funcional física. A etapa de triagem das pastas funcionais foi concluída em 
praticamente todas as unidades, ficando pendente apenas o Campus Maceió e a 
Coordenação de Aposentadoria e Pensão, visto o grande volume de documentos. 
Esse trabalho foi dificultado devido ao trabalho remoto, visto ser uma atividade 
eminentemente presencial.
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Quadro 22: Resultados do Objetivo Estratégico 10

Indicador Peso Meta  
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance  
da meta

% alcance  
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Grau de satisfação dos públicos estratégicos 
da Comunicação do Ifal.

100 70% 70% Não 
mensurado

0% 0% Não

Fonte: DCE.

	 Em 2020 o Ifal promoveu a Campanha #IfalversusCorona de forma integrada junto aos 16 campi 
da Instituição, imbuídos do propósito de contextualizar nossa comunidade acadêmica quanto aos 
aspectos decorrentes da pandemia do Covid-19. Em virtude do distanciamento social e, como 
consequência, a suspensão das atividades presenciais e a implementação do trabalho remoto, houve um 
redirecionamento do presente objetivo estratégico no sentido de promover tal campanha. 

	 O indicador que nos aponta se o objetivo estratégico 10 foi alcançado é o Grau de Satisfação dos 
Públicos Estratégicos da Comunicação do Ifal. Em 2019 a gestão optou por não mensurar tal indicador, 
até que a Política de Comunicação fosse aprovada. Em 2020 havia meta estabelecida, mas a pesquisa 
de satisfação não foi realizada porque não houve ambiente adequado para sua aplicação, conforme 
motivos expostos anteriormente.

	 Ainda, foi realizada uma revisão dos indicadores dos objetivos estratégicos, incluindo do Grau de 
satisfação com a comunicação, tendo sido alterada a sua fórmula de cálculo, que entrará em vigor a 
partir deste ano de 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Estabelecer uma política de comunicação integrada e continuada para criação de uma cultura de comunicação entre 
os diversos segmentos do Ifal 

Fonte: DCE.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Implantar a política de Qualidade de Vida no Trabalho, visando o desenvolvimento pessoal e a melhoria das condições 
laborais dos servidores 

	 Em janeiro de 2020 foi concluída a estruturação da equipe de Vigilância 
e Segurança do Trabalho, composta por uma engenheira de Segurança do 
Trabalho, uma técnica de Segurança do Trabalho, uma médica do Trabalho e uma 
enfermeira do Trabalho. Tem por objetivo preservar a saúde e a integridade física 
dos servidores, por meio da realização das ações de antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais que venham a existir no ambiente de trabalho.

Como ações da equipe, houve o início da elaboração e implantação do 
Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional (PCMSO) no Ifal. Foi 
realizado o levantamento dos exames médicos periódicos ocupacionais 
necessários para a avaliação dos servidores do Ifal (campi e Reitoria) e iniciado o 
processo de formalização da necessidade de contratação de empresa para 
realização destes exames. Em 2020, foi elaborado o  PCMSO dos campi Benedito 
Bentes, Rio Largo e da Reitoria (prédio central, anexo I e II), locais em que as 
visitas da equipe técnica de Vigilância e Segurança do Trabalho foram concluídas 
antes da suspensão das atividades presenciais do Ifal. Também foram realizadas 
as visitas técnicas para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco 
(PGR) do Ifal, sendo concluídas nos campi Benedito Bentes, Rio Largo e Reitoria 
(prédio central, anexo I e II). No campus Maceió foram iniciadas, mas tiveram que 
ser interrompidas devido à pandemia. 

Outra ação de relevância conduzida pela equipe de Vigilância e 
Segurança do Trabalho foi o início da emissão dos Laudos referentes aos 
adicionais de insalubridade e periculosidades dos processos pendentes, nas 
unidades que foram possíveis de realizar as visitas técnicas para análise dos 
ambientes. A partir do retorno às atividades presenciais este trabalho poderá ser 
retomado.


	 Ainda, foi registrado no Siape, em 2020, que apenas 9,7% da força de 
trabalho do Ifal se afastou por motivo de saúde. No entanto, esta informação 
está sujeita a revisão, visto que devido à pandemia da Covid-19, alguns fatores 
podem estar interferindo no resultado deste indicador:
• Existe uma demanda reprimida em relação à realização das perícias médicas 

referentes ao ano de 2020, visto que as atividades presenciais do Ifal, inclusive 
do SIASS,  foram suspensas. As perícias foram retomadas de maneira gradual 
em julho de 2020.


• O trabalho remoto contribuiu para que houvesse uma subnotificação dos 
afastamentos por motivo de saúde, visto o não envio dos atestados por parte 
dos servidores para o SIASS registrar a licença para tratamento de saúde.

No que concerne às ações relativas à promoção de saúde e qualidade de 
vida no trabalho, houve a implantação das Comissões de Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT) no Ifal, tanto na reitoria (sistêmica), formada por representantes 
das diversas pró-reitorias, como em mais 15 campi, sendo ao todo compostas por 
116 integrantes. Todas as Comissões (sistêmica e dos campi) foram instituídas 
através de portarias. A partir da formação dessas comissões as ações de 
promoção de qualidade de vida e saúde dos servidores estão sendo planejadas e 
executadas de forma conjunta e alinhadas aos objetivos da instituição.

	 Com o intuito de viabilizar as ações de Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) em todas as unidade do Ifal, a gestão definiu que cada campus deveria 
organizar uma ação por semestre com esse foco, sendo proposto:

• Primeiro semestre – uma ação em alusão ao Dia Nacional de Mobilização pela 

Promoção de Saúde e Qualidade de Vida, comemorado em 06 de abril;
• Segundo semestre – uma ação em alusão ao Dia do Servidor Público, 

comemorado em 28 de outubro.
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No entanto, devido à pandemia da Covid-19, adoção do trabalho remoto, 
suspensão das atividades presenciais no Ifal e direcionamento da força de 
trabalho de gestão de pessoas para atendimento às necessidades advindas 
desse contexto, as ações para o primeiro semestre não chegaram a ser 
executadas pelos campi. No segundo semestre, foi possível  planejar e 
desenvolver as ações em alusão ao Dia do servidor, as quais foram realizadas na 
integralidade. Dos 16 campi do Ifal, 15 (93,75%)  implantaram/implementaram  a 
Comissão de QVT e, consequentemente, participaram do planejamento e 
desenvolvimento das ações durante a Semana do Servidor. A Semana do 
Servidor (19 a 23 de outubro) foi realizada em formato digital (atividades online), 
de forma conjunta entre SIASS e as comissões de QVT dos campi, tendo como 
foco a relação com saúde mental e a redução do estresse e tornou-se um marco 
institucional para implantação do QVT no Ifal. Como o indicador “Taxa de campi 
com implantação de ações de QVT” estabelece que devem ser realizadas ao 
menos duas ações no ano, sendo uma no primeiro semestre e outra no segundo, 
seu resultado restou comprometido, com 0% dos campi com implantação das 
ações de qualidade de vida no trabalho, tendo em vista o impedimento trazido 
pelo início da pandemia.

	 Quanto às ações para valorização e engajamento dos servidores, 100% 
das planejadas foram executadas adaptando-se ao trabalho remoto, visto uma 
preocupação ainda maior da instituição com o bem-estar dos servidores afetados 
pela situação atual. Podemos citar a elaboração/execução das seguintes ações/
projetos que foram executadas(os) de forma online, tanto pela própria equipe do 
SIASS, como por convidados:


• Atendimento remoto (online) aos servidores que necessitem de orientações 
sobre a Covid-19, que estivessem infectados ou em contato próximo com 
alguém doente, como também àqueles que apresentassem outros tipos de 
queixas relacionadas à saúde. Obs: atendimento realizado pelas psicólogas e 
médicas(os) do SIASS; 

• Vídeos-pílulas (Ifal versus Corona) com as temáticas: como lavar as mãos; 
sintomas, transmissibilidade e letalidade; alimentação e imunidade; uso de 
máscaras e cuidados; como melhorar a qualidade do sono; como cuidar da 
saúde mental; fake ou fato sobre o covid;  dicas para o home-office. 

• Notas informativas no site: alimentação saudável, manifestações físicas do 
estresse, como melhorar o sono, exercícios físicos no ambiente domiciliar, 
saúde mental, recursos terapêuticos. 

• Lives/palestras/bate-papo: ergonomia no home-office; ginástica laboral; 
infecção urinária; probióticos na manutenção da imunidade; doenças 
transmitidas por alimentos (DTAs); filhos em casa na pandemia; prevenção e 
diagnóstico precoce de Câncer de Mama; comunicação eficiente e cuidados 
vocais na aula remota voltado ao público docente; comportamento alimentar 
durante a pandemia; saúde mental no trabalho; inteligência emocional; 
assédio moral no trabalho; saúde e qualidade de vida; higiene do sono; uso 
excessivo de álcool durante a pandemia. 

• Alusão às datas comemorativas: Setembro amarelo: Ifal além da vida; 
Combate ao Fumo; Higienização das mãos; Julho amarelo; Prevenção de 
acidentes do trabalho; Combate ao colesterol; Agosto Lilás; Agosto Dourado; 
Outubro Rosa; Dia do Servidor; Luta Contra a Aids. 

• Atividades práticas: ginástica, relaxamento muscular progressivo, terapia 
quântica, dança e alongamento, meditação, mindfulness, happy hour.
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Quadro 23: Resultados do Objetivo Estratégico 11

Indicador Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance  
da meta

% alcance  
do objetivo

Objetivo 
alcançado

?

Execução das ações de valorização e engajamento de 
servidores.

20 90% 45% 100% 100%

60% Não

Percentual de servidores afastados por motivo de 
saúde.

20 20% (até) 18% 9,7% 100%

Rotatividade de servidores.¹ 20 3% (até) 7,5% 6,5% 100%

Taxa de campi com implantação de ações de 
Qualidade de Vida.

20 75% 40% 0% 0%

Índice de satisfação de servidores. 20 80% 60% Não 
mensurado

0%

Fonte: DGP. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

	 A Pesquisa de Clima verifica o índice de satisfação de servidores na instituição. Em 2019, devido à mudança 
de gestão e alterações em dispositivos legais sobre Gestão de Pessoas, não foi possível sua aplicação. Em 2020 sua 
aplicação estava prevista no primeiro semestre. Entretanto, devido ao acometimento do estado emergencial da 
Coovid-19, as prioridades em relação às ações de gestão de pessoas tiveram que ser repensadas. Mas o fato 
decisivo para a não realização da pesquisa de clima foi pelo entendimento de que não seria um momento propício 
de avaliar o clima interno e, possivelmente, os resultados obtidos poderiam não refletir a realidade institucional. 

	 Por fim, registre-se que, em 2020, entraram em exercício no Ifal 30 docentes e 12 técnicos administrativos. 
Desses, 42 foram por meio de nomeação e 29 redistribuídos. Em relação às vacâncias, tivemos 16 por 
aposentadorias e 13 por posse em cargo inacumulável, evidenciando uma rotatividade de 6,5% dos servidores.

¹ Fórmula: (número de desligamentos de servidores efetivos + número de admissões de servidores efetivos / quantidade de servidores efetivos) x 100

62



Gráfico 40: Execução das ações de valorização e 
engajamento de servidores
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Fonte 2019: Relatório de Gestão 2019. 
Fonte 2020: DGP.

Grafico 41: Percentual de servidores afastados por motivo 
de saúde
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Fonte 2019: Relatório de Gestão 2019. 
Fonte 2020: DGP.

Não aplicável 
em 2019

Gráfico 42: Rotatividade de servidores
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Fonte 2019: Relatório de Gestão 2019. 
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Gráfico 43: Taxa de campi com implantação de ações de 
Qualidade de Vida
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Implementar ações que visem a efetivação e a disseminação do empreendedorismo e da inovação nas suas diferentes 
formas 

	 Para promover o empreendedorismo, foi publicado o Edital para 
inscrição de propostas à habilitação e reconhecimento de Empresas 
Juniores 2020/2021. Porém, devido à pandemia do novo coronavírus, 
aconteceu um distanciamento entre os estudantes e entre eles e os professores. 
Soma-se a isso o fato de que em tal contexto fica dificultada a coleta de 
assinaturas necessárias na fase de planejamento e preparação da 
documentação. Assim, restou inviável a criação de novas Empresas 
Juniores, repetindo, portanto, o resultado de 2019, quando não foi lançado o 
edital.	 	 	 

	 Quanto às Ações de Extensão, a pandemia trouxe a necessidade de 
alteração do período de execução de algumas delas (Projetos e programa 
Propeq), cuja finalização ficou prevista para 2021, quando os dados serão 
computados no resultado. Além disso, não houve o lançamento do Edital do 
Programa Minha Comunidade. Dentre os Cursos e Eventos de extensão 
realizados, 5 ações foram nas áreas de associativismo/empreendedorismo.

	 No que se refere ao estímulo e difusão da cultura do empreendedorismo 
por parte da Pesquisa e Inovação do Ifal, foram publicados os seguintes editais:

• Edital nº 06/2020-PRPPI - Implementação de Oficinas 4.0, em cuja  

seleção foram contemplados os campi: Palmeira dos Índios, Maragogi, 
Santana do Ipanema, Viçosa, Arapiraca e Coruripe. Mais informações no 
item 1.5 deste Relatório.


• Edital n° 09/2020-PRPPI - Apoio ao Empreendedorismo Inovador. Pré-
seleção de projetos para fins de participar da Chamada Pública n° 05/2020 
do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Três projetos do Ifal, voltados ao 
desenvolvimento de empreendimentos inovadores com foco na Economia 
4.0, foram aprovados (2 do Campus Arapiraca e 1 de Coruripe). Cada uma 
das propostas ficou habilitada a receber um aporte financeiro para o 
desenvolvimento de infraestrutura e financiamento de bolsas de pesquisa.	 


	 Também foi publicada a Portaria nº 1408/2020, que institui a Incubadora 
Central de Base Tecnológica, Social ou Mista do Ifal - InovIFAL. Porém, 
nenhuma célula incubadora foi implantada, visto que as atividades da InovIFAL 
naquele ano ficaram focadas em capacitar a equipe e elaborar o edital das células 
incubadoras, o qual foi publicado em 09 de fevereiro de 2021.

 	 Outras ações foram realizadas para promover a implantação de ambientes 
promotores da inovação, como: 

• Laboratórios Ifmaker: 03 campi (Marechal Deodoro, Satuba e Piranhas) tiveram 

projetos selecionados. Mais informações no item 1.5 deste Relatório.

• Laboratórios de Desenvolvimento de Aplicativos: o Ifal contará com 2 desses 

laboratórios, nos Campi Maceió e Arapiraca. Mais informações no item 1.5 deste 
Relatório.


• Laboratório de Inovação Compartilhado (Colab), no Campus Maceió, em 
construção com recursos próprios. Tem como objetivo a instalação de um espaço 
para o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias  inovadoras, de forma 
compartilhada por servidores e estudantes de diversas áreas e campi do Ifal.


	 Em 2020 o Ifal teve um total de 20 projetos com potencial de inovação, 
sendo 15 projetos Pibiti e 05 Projetos de Inovação. Devido ao contingenciamento de 
recursos do governo federal, não foi possível disponibilizar mais bolsas de pesquisa 
para execução de projetos Pibiti. Devido a isso, também não foi lançado novo Edital 
de Inovação previsto para 2020, impossibilitando atingir a meta.

	 Para a difusão da cultura da propriedade intelectual, o Núcleo de Inovação 
Tecnológica do Ifal organizou reuniões para tirar dúvidas quanto ao registro/
depósitos de Propriedade Intelectual, elaborou os fluxos para abertura desses 
processos e construiu o planejamento de cursos nessa área para serem iniciados 
em 2021. Ano passado o ifal registrou 11 solicitações de propriedade intelectual.

	 Até o presente momento, as transferências de tecnologias geradas não 
chegaram na fase final.
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Quadro 24: Resultados do Objetivo Estratégico 12

Indicador Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Número de ações/atividades nas áreas de associativismo 
e empreendedorismo.

15 150 10 5 50%

27,5% Não
Número de empresas incubadas instituídas. 20 6 1 0 0%

Número de empresas juniores instituídas. 20 5 1 0 0%

Número de projetos com potencial de inovação. 15 300 60 20 33,33%

Número de solicitações de propriedade intelectual. 15 100 5 11 100%

Número de transferências de tecnologia geradas. 15 5 1 0 0%

Fonte: Proex e PRPPI. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

Gráfico 44: Número de ações/atividades nas 
áreas de associativismo e 

empreendedorismo
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Gráfico 45: Número de projetos com 
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Gráfico 46: Número de solicitações de 
propriedade intelectual
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: Promover a formação continuada dos servidores 

	 O Ifal prevê, no PDI 2019 a 2023, a necessidade de promoção de 
iniciativas voltadas à formação em serviço, capacitação e qualificação de 
servidores. 

	 No sentido de atender às necessidades emergenciais do ensino 
remoto, o Ifal publicou em 2020 edital para seleção de formadores para 
ministrar aulas em quatro cursos: SIGAA: formação inicial; Uso Pedagógico do 
SIGAA/Ifal; Ressignificação das práticas didático-pedagógicas por meio de 
metodologias ativas; Ferramentas tecnológicas para atividades educacionais. 
Houve uma procura de aproximadamente 300 (trezentos) docentes, o que 
resultou na formação de 08 turmas, distribuídas em dois ciclos de ofertas.

Os formadores foram selecionados considerando expertise em 
tecnologias digitais e metodologias ativas e/ou participaram dos programas 
gerenciados pela Setec/MEC, com o apoio do CNPq, que promoveu formação 
de professores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica.

No entanto, ainda há dificuldades quanto à formação do quadro 
docente relacionadas à resistência de alguns servidores para participar dos 
encontros formativos e entenderem a necessidade da atualização de 
conhecimentos que envolvem os processos de transformação digital e 
produtivos;  a indisponibilidade da carga horária, bem como o conflito de 
horários entre as ofertas de momentos formativos e os horários de aulas; e o 
reduzido número de professores/formadores na instituição, ocasionando uma 
procura maior que a possibilidade de oferta.

	 Além de tais Formações em serviço, promovidas pelas Pró-Reitoria de 
Ensino, são oferecidos aos servidores cursos de Capacitação. A Coordenação 
de Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal (CDCP) realizou, em 2019, o 
Levantamento das Necessidades de Desenvolvimento (LND) com todos os 

servidores do Ifal. O diagnóstico das necessidades de desenvolvimento foi realizado 
por meio de formulário eletrônico, em que os servidores realizaram a manifestação 
de suas demandas. As informações foram analisadas e consolidadas pela CDCP, 
resultando no Plano de Desenvolvimento de Pessoal (PDP) 2020, o qual foi 
homologado pelo Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec). Desta 
forma, todas as ações de desenvolvimento realizadas em 2020 estiveram alinhadas 
às necessidades apontadas no PDP 2020 e aos objetivos estratégicos do Ifal, 
atendendo aos critérios estabelecidos no Decreto nº 9991/2019.

	 O contexto adverso da pandemia dificultou que algumas ações de 
desenvolvimento pudessem ser realizadas conforme planejado, visto não terem sido 
substituídas pela modalidade online. Entretanto, foi possível que o Ifal promovesse 
19 cursos com investimento da instituição, além de outras ações de 
desenvolvimento como workshop, palestras e diversos cursos em EaD sem ônus 
para o Ifal. Assim, houve um total de 456 participantes, que somados às formações 
em serviço (300 docentes), evidenciam que 41,33% de servidores participaram de 
capacitação.

	 Um exemplo de ação de desenvolvimento de grande impacto foi o 
Programa de Desenvolvimento de Lideranças, o qual teve o foco no 
desenvolvimento do comportamento gerencial, tendo 105 participantes, incluindo 
todos os ocupantes de Cargo de Direção do Ifal. A proposta foi desenvolver 
competências alinhando os objetivos profissionais e pessoais de cada participante 
do programa, proporcionando maior direcionamento das próprias ações e das 
pessoas num contexto de mudanças. O Programa teve carga horária de 80 horas. A 
estruturação foi em três módulos, sendo o primeiro a análise do perfil 
comportamental dos participantes e os dois seguintes constituídos de formações 
online voltadas para o desenvolvimento de competências de lideranças. Por fim, 
como produto do trabalho foi elaborado um Plano de Desenvolvimento Pessoal 
(PDP) por participante, com o propósito de aplicar os conhecimentos adquiridos.
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	 No âmbito do Ifal, entende-se a Qualificação como a participação 
dos servidores em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, propiciando 
a formação de profissionais que, além do domínio da técnica de trabalho, 
detenham o saber tecnológico e se envolvam com a pesquisa 
preferencialmente aplicada. São consideradas ações de Qualificação no 
âmbito do Ifal:


• Contratos e convênios para a oferta de turmas específicas para os 
servidores do Ifal. 


• Editais para custeio parcial ou integral de pós-graduação. 

• Afastamento integral para pós-graduação.

• Reserva de vagas para servidores em cursos de pós-graduação 

internos e externos ao Ifal.

• Programas externos de bolsas de incentivo à qualificação. 

	 Em relação aos contratos e convênios para a oferta de turmas 
específicas para os servidores do Ifal, o Ifal permaneceu com o Acordo de 
Cooperação Técnica Ifal/UMinho, que prevê o atendimento de servidores 
para cursos de Mestrado e Doutorado nesta Instituição. Em conformidade 
com esse documento, todo o processo seletivo, matrícula e consecução do 
curso são de responsabilidade da UMinho; o provimento das mensalidades 
ficam a cargo do servidor/aluno e as despesas de traslado e ajuda de custo 
desprendidas aos alunos/servidores são de responsabilidade do Ifal. Quanto 
aos firmados em 2020, foram estabelecidos 05 convênios com 
Instituições de Ensino Superior privadas para fornecer serviços 
educacionais de cursos de pós-graduação em nível de mestrado e 
doutorado. As instituições parceiras foram: Fucape (5 contratos), Unit (3 
contratos), Unisul (3 contratos), Unicap (1 contrato) e Cesmac (1 contrato). 
Do total, 08 (oito) vagas foram para mestrado e 05 (cinco) para doutorado.

	 No ano de 2020 foi lançado o Edital nº 08/2020 - PRPPI para custeio de 
mensalidades em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu em instituições 
públicas ou privadas. Foram ofertadas 09 (nove) vagas ao total, sendo distribuídas 
da seguinte forma: 01 Especialização, 03 Mestrados e 05 Doutorados. Quanto aos  
servidores com cursos já custeados pelo Ifal, os resultado em 2020 foi de que 15 
servidores concluíram a qualificação com incentivos (custeio) do Ifal. É 
importante levar em consideração que, devido à pandemia de Covid-19, muitos 
cursos tiveram seu prazo para integralização prorrogado, não sendo, portanto, 
possível concluí-los no prazo previsto.

Foi lançado também o Edital nº 16/2019 - PRPPI (em dezembro de 2019, 
cujo resultado do processo seletivo deu-se apenas em 2020), o qual ofertou vagas 
para afastamento integral para pós-graduação stricto sensu e também pós-
doutorado. Foram ofertadas 170 vagas, sendo 62 para os docentes e 108 para os 
técnicos-administrativos do Ifal. O referido edital foi o primeiro processo seletivo 
lançado para afastamento para Qualificação, após a edição do Decreto 9.991, de 
28/08/2019, o qual estabeleceu a necessidade de processo seletivo para 
concessão desse tipo de afastamento. Foram contemplados no processo 
seletivo para afastamento para qualificação um total de 18 (dezoito) 
servidores. No entanto, apenas 13 portarias foram emitidas até o presente 
momento, devido às circunstâncias enfrentadas durante a pandemia de Covid-19, a 
qual afetou, principalmente, a questão da contratação de professores substitutos, a 
princípio para não promover aglomerações nos processos seletivos, mas também 
por questões orçamentárias. O referido processo seletivo encontra-se com seu 
prazo administrativo suspenso e, assim que sanadas tais questões, as portarias de 
concessão de afastamento deverão ser emitidas.
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Quadro 25: Resultados do Objetivo Estratégico 13

Indicador Peso Meta 
PDI

Meta 
2020

Resultado 
2020

% alcance  
da meta

% alcance  
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

Número de convênios/parcerias/acordos firmados 
para qualificação dos servidores.

20 20 4 5 100%

85,25% Sim

Número de servidores afastados para qualificação. 20 200 40 13 32,5%

Número de servidores que concluíram qualificação 
com incentivos do Ifal.

20 80 16 15 93,75%

Número de vagas reservadas para servidores nos 
cursos de pós-graduação.

20 100 20 68 100%

Percentual de servidores participantes em 
capacitações.

20 55 20% 41,33% 100%

Fonte: PRPPI e DGP. Cálculo conforme pág. 54 do PDI 2019-2023.

Quanto à reserva de vagas, em todos os certames de oferta de pós-graduação do Ifal são estabelecidas 
reservas de vagas para servidores, que oscilam em consonância com a área do curso. Dessa feita, nos editais 
lançados em 2020, obteve-se 68 vagas reservadas para servidores do Ifal, distribuídas da seguinte forma:
• Especialização em Docência na Educação Profissional - 54 vagas;

• Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais -  2 vagas;

• Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - 12 vagas. 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Gráfico 47: Número de convênios/parcerias/
acordos firmados para qualificação dos 

servidores
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Fonte 2019: Relatório de Gestão 2019. 
Fonte 2020: PRPPI.

Gráfico 48: Número de servidores 
afastados para qualificação
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Fonte 2019: Relatório de Gestão 2019. 
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Gráfico 49: Número de servidores que 
concluíram qualificação com incentivos do 

Ifal
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Gráfico 50: Número de vagas reservadas para servidores 
nos cursos de pós-graduação
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Gráfico 51: Percentual de servidores participantes em 
capacitações
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Quadro 26: Resumo das principais iniciativas em 2020

Ensino Remoto 
Emergencial

Início da 
Especialização em 

Docência na 
Educação Profissional 

(EaD)

Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento 
Tecnológico e 

Inovação (PIBITI)

Seleção de 3 campi 
para implementar 

Laboratórios Ifmaker

Edital de Apoio à 
Pós-graduação 
Stricto Sensu

Plano de 
Desenvolvimento de 
Pessoal (PDP) 2020

Correção dos 
alimentadores de 

energia do Campus 
Maragogi

Projeto Alunos 
Conectados

Programa de 
Residência 
Pedagógica

Programa Novos 
Caminhos

Seleção de 2 campi 
para implementar 
Laboratórios de 

Desenvolvimento de 
Aplicativos

Edital para custeio 
da mensalidades de 
servidores em pós-

graduações

Programa de 
Desenvolvimento de 

Lideranças

Adequação das 
instalações de 

combate a incêndio 
e pânico e SPDA do 

Campus Penedo

Auxílio 
Conectividade

Programa 
Institucional de 

Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID)

Eventos online: de 
extensão, integradores, 
relacionados à QVT e 

sustentabilidade

Instituição da 
Incubadora Central de 

Base Tecnológica, 
Social ou Mista do Ifal 

- InovIFAL

Reserva de vagas 
para servidores em 

editais de pós-
graduações

Elaboração do 
Programa de Controle 

Médico e de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) 
de 3 unidades do Ifal

Adequação da 
acessibilidade do 
Campus Marechal 

Deodoro

Início dos cursos 
Técnicos Integrados 

de Biotecnologia, 
Agropecuária e 

Desenvolvimento de 
Sistemas

Programa 
Institucional de 

Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC)

Seleção de 6 campi para 
implementar Oficinas 4.0

Relançamento da 
Revista Educte

Formações em 
serviço, relacionadas 
ao ensino Remoto e 

à Educação Inclusiva

Elaboração do 
Programa de 

Gerenciamento de 
Risco (PGR) de 3 
unidades do Ifal

100% dos processos 
passaram a tramitar 
exclusivamente na 
forma eletrônica a 

partir de 02 de março 
de 2020
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Quadro 27: Resumo dos resultados dos indicadores em 2020

INDICADORES Meta 2020 Resultado 2020

Nível de satisfação dos beneficiados pelos programas/projetos/ações. 80% 96,29%

Número de convênios e acordos de cooperação firmados. 77 49

Número de discentes envolvidos em mobilidade acadêmica. 4 9

Número de municípios beneficiados pelos programas/projetos/ações. 10 0

Número de parcerias firmadas. 207 142

Número de pessoas beneficiadas formalmente pelos programas/projetos/ações. 6.000 5.424

Campi com oferta de alimentação gratuita para estudantes da Educação Básica. 31,25% 37,5%

Discentes elegíveis beneficiados com auxílios/bolsas da assistência estudantil. 50% 95,27%

Eficiência Acadêmica. 50% 48,9%

Matriculados classificados de acordo com a renda familiar per capita (RFP). 55% 80,07%

Percentual de execução das ações do PEIPE. 70% 0%

Relação Aluno por Professor (RAP). 20:1 23,41:1

Taxa de Conclusão. 10% 6,1%

Taxa de Evasão. (até) 15% 16,26%

Taxa de Retenção. (até ) 10% 13,69%

Taxa de discentes atendidos pela assistência estudantil. 50% 59,22%

Formação em educação inclusiva. 5 9

Percentual de implantação dos NEABI´s. 75% 87,5%

Percentual de salas do NAPNE equipadas. 50% 56,25%

Profissionais especializados contratados. 33% 85,7%

Proporção de concluintes com necessidades específicas. 7% 0%

Execução do planejamento de contratações. 90% 66%

Percentual de novos cursos de graduação implantados. 20% 0%

Percentual de novos cursos técnicos implantados. 50% 60%

Percentual de obras entregues. 46% 33,33%

Relação Candidato por Vaga (RCV). 5:1 4,58:1

Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIM). 33% 26,18%

Índice de preenchimento de vagas. 94% 97,81%
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Continuação do Quadro 27: Resumo dos resultados dos indicadores em 2020

INDICADORES Meta 2020 Resultado 2020

Percentual de coordenadores eleitos segundo regulamentação própria. 5% 0%

Percentual de discentes envolvidos em programas/projetos/ações. 6,5% 1,95%

Percentual de docentes envolvidos em programas/projetos/ações. 25% 13,87%

Percentual de projetos de extensão oriundos do ensino e/ou pesquisa. 2,5% 0%

Percentual de projetos de pesquisa oriundos do ensino e/ou extensão. 3% Não mensurado

Percentual de técnicos envolvidos em programas/projetos/ações. 3% 4,91%

Quantitativo de eventos integrados entre ensino/pesquisa/extensão. 17 9

Taxa de crescimento da captação de recursos. 10% -79,57%

Índice de eficiência no planejamento orçamentário. 0,9 a 1,1 0,93

Número de ações de sustentabilidade do PLS realizadas no Ifal. 50 93

Implementação do Processo Eletrônico Nacional - PEN. 70% 78,61%

Grau de satisfação dos públicos estratégicos da Comunicação do Ifal. 70% Não mensurado

Execução das ações de valorização e engajamento de servidores. 45% 100%

Percentual de servidores afastados por motivo de saúde. (até) 18% 9,7%

Rotatividade de servidores. (até) 7,5% 6,5%

Taxa de campi com implantação de ações de Qualidade de Vida. 40% 0%

Índice de satisfação de servidores. 60% Não mensurado

Número de ações/atividades nas áreas de associativismo e empreendedorismo. 10 5

Número de empresas incubadas instituídas. 1 0

Número de empresas juniores instituídas. 1 0

Número de projetos com potencial de inovação. 60 20

Número de solicitações de propriedade intelectual. 5 11

Número de transferências de tecnologia geradas. 1 0

Número de convênios/parcerias/acordos firmados para qualificação dos servidores. 4 5

Número de servidores afastados para qualificação. 40 13

Número de servidores que concluíram qualificação com incentivos do Ifal. 16 15

Número de vagas reservadas para servidores nos cursos de pós-graduação. 20 68

Percentual de servidores participantes em capacitações. 20% 41,33%
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Quadro 28: Resumo dos Objetivos Estratégicos em 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALCANÇADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NÃO ALCANÇADOS

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

1. Ampliar e fortalecer a rede de relacionamento com setores público e privado, 
comunidades ou arranjos/grupos sociais e culturais, com vistas ao intercâmbio 
de experiências e ao estabelecimento de ações formativas e de colaboração

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

4. Otimizar a oferta de cursos e número de vagas, garantindo a infraestrutura 
física e tecnológica adequadas para o desempenho das atividades acadêmicas e 

administrativas

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

5. Fortalecer a gestão participativa e democrática

9. Consolidar a gestão de processos no Ifal 6. Fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão como ato 
educativo e pedagógico

13. Promover a formação continuada dos servidores 7. Otimizar a gestão de recursos, maximizando a captação e melhorando a 
qualidade do gasto

10. Estabelecer uma política de comunicação integrada e continuada para 
criação de uma cultura de comunicação entre os diversos segmentos do Ifal

11. Implantar a política de Qualidade de Vida no Trabalho, visando o 
desenvolvimento pessoal e a melhoria das condições laborais dos servidores

12. Implementar ações que visem a efetivação e a disseminação do 
empreendedorismo e da inovação nas suas diferentes formas

RESUMO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  2020
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4.1. ORÇAMENTO
	 O planejamento orçamentário do Ifal teve início com a definição, por parte 
do Governo Federal, dos valores do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). 
Para o ano de 2020, os valores do PLOA foram iguais aos da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2019, ou seja, não teríamos acréscimos no orçamento da Instituição 
em relação ao ano anterior.

 Considerando que orçamento é o delimitador dos recursos para a 
execução das políticas, dos investimentos e da manutenção da infraestrutura física 
e funcionamento das unidades, construímos nosso planejamento orçamentário 
conforme os valores indicados no PLOA 2020. 
 Em relação aos anos anteriores, adotamos uma metodologia inovadora, 
alinhamos o planejamento orçamentário às perspectivas, aos objetivos e as 
iniciativas constantes no PDI 2019-2023. Após a definição do orçamento destinado 
às despesas com a manutenção e ao funcionamento da infraestrutura física dos 

Gráfico 52: Resumo da 
LOA 2020 do Ifal com 
recursos de todas as 

fontesInvestimentos (0,94%)
R$ 4.109.911,00

Despesas Correntes (13,88%)
R$ 60.963.157,00

Precatórios (3,29%)
R$ 14.427.983,00

Benefícios aos Servidores (4,03%)
R$ 17.706.641,00

Encargos Sociais (9,86%)
R$ 43.279.990,00

Aposentadorias e Pensões (14,02%)
R$ 61.563.706,00

Pessoal ativo (53,99%)
R$ 237.099.024,00

prédios, cada unidade detalhou quais ações realizaria em 2020, vinculando-as 
às dimensões do PDI e indicando as respectivas despesas, por meio da 
utilização dos Planos Internos e das Naturezas das Despesas. 
 Como se não bastasse o fato da perspectiva do orçamento 2020 ser 
igual ao de 2019, o que por si só afetaria as ações de expansão das 
atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão, houve uma 
redução orçamentária, cerca de 3,3% da LOA 2020 em relação à LOA 
2019, impondo uma limitação ainda maior às ações da instituição e obrigando 
a realização de novo planejamento orçamentário para as unidades. 
 Os valores aportados nas ações dos programas governamentais 
constantes da LOA 2020 do Ifal, para atender as necessidades do 
institucionais, estão dispostos de forma resumida no Gráfico 52 e detalhada, 
com suas respectivas naturezas de despesa e fontes de recursos, no Quadro 
29.


Total

R$ 439.150.412,00

Fonte: Proad.
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Quadro 29: Lei Orçamentária Anual – LOA 2020 do Ifal por Programa, Ação, Fonte de Recursos e Grupo de Natureza da Despesa

PROGRAMA AÇÃO FONTE DE 
RECURSOS

GRUPO DA 
NATUREZA 

DA DESPESA

VALOR  
(R$ 1,00)

0032 - Programa de Gestão e 
Manutenção do Poder 
Executivo

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, 
Militares e seus Dependentes

Recursos do Tesouro 3-ODC 4.695.755,00

20TP - Ativos Civis da União Recursos do Tesouro -PES 1 237.099.024,00

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes

Recursos do Tesouro 3-ODC 12.908.316,00

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos Recursos do Tesouro 3-ODC 102.570,00

0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União Recursos do Tesouro -PES 1 61.563.706,00

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do 
Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Recursos do Tesouro -PES 1 43.279.990,00

0901 - Cumprimento de 
Sentenças Judiciais

0005 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) Recursos do Tesouro -PES 1 14.427.983,00

0910 - Gestão da Participação 
em Organismos e Entidades 
Nacionais e Internacionais

00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação 
Específica

Recursos do Tesouro 3-ODC 76.130,00

5012 - Educação Profissional e 
Tecnológica

20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica

Recursos do Tesouro 3-ODC 48.964.572,00

Recursos do Tesouro 4-INV 1.951.268,00

Recursos Diretamente 
Arrecadados

3-ODC 931.099,00

Recursos Diretamente 
Arrecadados

4-INV 223.538,00

2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica

Recursos do Tesouro 3-ODC 10.991.356,00

20RG - Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Recursos do Tesouro 4-INV 1.935.105,00

TOTAL 439.150.412,00

Fonte: Proad.
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	 Soma-se a isso, o fato de que a LOA 2020 (Lei nº 13.978/2020) foi 
publicada com cerca de 40% das dotações das principais ações 
orçamentárias contingenciadas, que seriam liberadas apenas após a 
autorização do Congresso Nacional, o que gerou incertezas se poderiam ser 
utilizadas, e, se fossem liberadas, quando seriam. 

Quadro 30: Lei Orçamentária Anual - LOA 2020 do Ifal – Volume II Tomo IV –  Programação condicionada à aprovação legislativa prevista no Inciso III do art. 167 da 
Constituição Federal por Ação, Fonte de Recursos e Grupo de Natureza da Despesa

AÇÃO FONTE DE RECURSOS
GRUPO  

DA NATUREZA  
DA DESPESA

VALOR 
LIBERADO 
 (R$ 1,00)

VALOR 
CONTINGENCIADO 

(R$ 1,00)

20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica

Recursos do Tesouro 3-ODC 28.807.670,00 19.826.902,00

2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica

Recursos do Tesouro 3-ODC 6.510.525,00 4.480.831,00

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos Recursos do Tesouro 3-ODC 60.756,00 41.814,00

0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União Recursos do Tesouro -PES 1 45.871.055,00 15.692.651,00

00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação 
Específica

Recursos do Tesouro 3-ODC 45.094,00 31.036,00

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, 
Militares e seus Dependentes

Recursos do Tesouro 3-ODC 3.146.156,00 1.549.599,00

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes

Recursos do Tesouro 3-ODC 8.648.571,00 4.259.745,00

Fonte: Proad.

 A partir de então, o planejamento e a execução orçamentária foram 
condicionados à expectativa da liberação ou não dos valores contingenciados, 
criando um cenário de desconfiança e hesitação. O Quadro 30 demonstra as 
ações orçamentárias e os valores contingenciados.
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Gráfico 54: Evolução da Dotação Atualizada (em milhões)

2017 2018 2019 2020

473,5459,3
416,0

389,1

Fonte: Tesouro Gerencial em 26/02/2021.

Gráfico 53: Dotação inicial e atualizada LOA 2020

Dotação Atualizada

Dotação Inicial 439.150.412,00

473.477.032,00

Fonte: Proad.

	 O planejamento orçamentário inicial do Ifal do exercício financeiro de 
2020, com os detalhes das metodologias utilizadas para a distribuição e 
execução do orçamento, com as ferramentas utilizadas e com o detalhamento 
dos valores planejados de cada unidade, para cada dimensão do PDI está 
disponível no Plano Anual de Atividades – PAA-2020 (p. 24). 
 Apenas em junho, com a publicação da Lei nº 14.008/2020, os créditos 
orçamentários bloqueados foram liberados. Essas circunstâncias dificultaram a 
execução do planejamento orçamentário, acarretando no cancelamento ou 
atraso na realização de despesas para as atividades finalísticas e investimentos, 
haja vista a impossibilidade de contratar serviços ou adquirir bens sem o prévio 
empenho, desacelerando todo processo de execução das despesas. 
 Outro fator determinante que obrigou a realização de severos ajustes no 
planejamento orçamentário da Instituição foi a pandemia ocasionada pelo novo 
Coronavírus. A pandemia impactou negativamente nas atividades, retardou 
processos e diminuiu a produtividade de instituições públicas e privadas. Com 
isso, os procedimentos licitatórios foram prejudicados, pois houve dificuldades 
em obter propostas para fornecimentos de bens e serviços, uma vez que as 
empresas diminuíram, e até interromperam, a produção.

	 No decorrer do exercício, considerando as suplementações 
orçamentárias, a dotação atualizada (dotação final) do Ifal foi de R$ 
473.477.032,00 (quatrocentos e setenta e três milhões, quatrocentos e setenta e 
sete mil e trinta e dois reais). As suplementações foram para atender às 
despesas com a folha de pessoal ativo, aposentados, pensionistas e benefícios 
aos servidores. O Gráfico 54 demonstra a evolução da dotação atualizada da 
Instituição nos últimos quatro anos.
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	 Em relação aos recursos diretamente arrecadados, foi estimada 
uma arrecadação de R$ 1.154.637,00 (um milhão, cento e cinquenta e 
quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais) consignados na Lei 
Orçamentária Anual, compondo uma parcela que correspondeu a 0,30% 
do valor da Dotação Inicial. Ressalta-se que a utilização do crédito de 
receita própria depende da correspondente arrecadação. O Quadro 31 
compara a estimativa da receita própria, por Natureza da Receita, com os 
recursos efetivamente arrecadados. 


Quadro 31: Comparação entre Previsão da Receita e Receita 
Arrecadada, por Natureza da Receita – 2020

Natureza da Receita
Previsão da 

Receita
Receita 

Arrecadada %

Inscrição em Concursos e 
Processos Seletivos 743.646,00 68.670,00 9,23

Concessão e permissão uso de 
imóveis 157.183,00 26.193,97 16,66

Serviços Administrativos 174.596,00 15.083,81 8,64

Aluguéis e arrendamentos 34.222,00 21.829,76 63,79

Receita Agropecuária 41.005,00 40.026,79 97,61

Multa e Juros previstos em 
contratos 3.985,00 14.187,43 356,02

Demais Naturezas da Receita 0,00 143,65 -

Total 1.154.637,00 186.135,41 16,12

Fonte: Tesouro Gerencial em 24/02/2021.

Quadro 32: Evolução da Arrecadação de Recursos Próprios por Natureza da 
Receita - 2018 a 2020

Natureza da Receita 2020 % 2019 % 2018 %

Inscrição em 
Concursos e Processos 
Seletivos

68.670,00 36,89 800.420,00 71,81 432.810,00 51,24

Concessão e 
permissão uso de 
imóveis

26.193,97 14,07 164.392,79 14,75 135.488,01 16,04

Serviços 
Administrativos 15.083,81 8,10 70.702,83 6,34 160.936,00 19,05

Aluguéis e 
arrendamentos 21.829,76 11,73 31.775,49 2,85 43.471,81 5,15

Receita Agropecuária 40.026,79 21,50 25.277,43 2,27 55.007,82 6,51

Demais Naturezas da 
Receita 14.331,08 7,70 22.016,29 1,98 14.956,97 1,77

Total 186.135,41 100,00 1.114.584,83 100,00 844.688,61 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial em 24/02/2021.

	 Em seguida, no Quadro 32, a comparação das receitas arrecadadas nos 
últimos três anos. Nele verificamos uma redução de 83,30% das receitas 
arrecadadas em relação a 2019, consequência da pandemia do novo Coronavírus. 
As maiores reduções ocorreram nas Naturezas “Inscrição em Concursos e 
Processos Seletivos” e “Concessão e Permissão de Uso de Imóveis”, com 91,42% 
e 84,07%, respectivamente.
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	 Na LOA 2020, além dos Recursos do Tesouro e aqueles decorrentes de 
receita própria o Ifal contou com recursos adicionais decorrentes de 
emenda parlamentar, conforme Quadro 33.

	 O Ifal contou ainda com recursos adicionais decorrentes de termos 
de execução descentralizada (TEDs) e outros instrumentos congêneres 
com órgãos públicos, no montante de R$ 4.959.400,67 (quatro milhões, 
novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos reais, sessenta e sete 
centavos), conforme Quadro 34, que apoiaram ações estratégicas e 
finalísticas, bem como aqueles de enfrentamento e combate a pandemia.


Quadro 33: Emenda Parlamentar – LOA 2020 do Ifal por Ação, Fonte de Recursos e 
Grupo de Natureza da Despesa

EMENDA PARLAMENTAR: Código 36840008 - Parlamentar 3684 - Jhc (PSB / AL)

AÇÃO: 20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica

FONTE DE RECURSOS: Recursos do Tesouro

GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA: 3-ODC

VALOR (R$ 1,00): 330.000,00

Fonte: Simec em 24/02/2021.

Quadro 34: Recursos decorrentes de Termos de Execução Descentralizada - 2020
Concedente Objeto Destaque Recebido

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC/
MEC – UG 150016

TED nº 9253/2020 - Desenvolvimento de ações de enfrentamento ao Covid-19 310.000,00
TED nº 9422/2020 - Apoiar financeiramente a execução de dois projetos de pesquisa do 
Ifal selecionados pelo Edital Conif n°1/2020 – Enfrentamento à Covid-19 212.702,39

TED nº 9962/2020 - Implantação de laboratórios IF Maker - Edital 35/2020 357.821,85

Universidade Federal de Alagoas – UG 153037
Pagamento de Gratificação de Encargos de Curso e Concurso para atividades realizadas 
por servidores do Ifal 16.728,83

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE – 
UG 153173

Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 859.744,00
TED nº 9368/2020 – Ofertar 1.190 vagas em cursos FIC na modalidade de EaD 1.327.200,00
TED nº 9641/2020 – Ofertar 600 vagas em cursos de qualificação profissional EaD 229.500,00

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior/CAPES TED nº 7627/2018 – Implantação e desenvolvimento de Cursos no âmbito do Sistema UAB 132.350,00

Secretaria Nacional da Juventude/Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos TED nº 001/2019 – Implantação de duas unidades do Espaço 4.0 no Ifal 600.000,00

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo/
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – UG 
130148

TED nº 008/2020 – Programa Residência Profissional Agrícola 113.353,60

Secretaria de Empreendedorismo e Inovação/Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações – UG 240115 TED nº 26/2020 – Criação de dois laboratórios de programação no Ifal 800.000,00

Total 4.959.400,67

Fonte: Tesouro Gerencial em 24/02/2021.
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4.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
	 Os Quadros 35, 36 e 37 apresentam a execução orçamentária e financeira por Grupo das Despesas entre 2018 a 2020.


Quadro 35: Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da Despesa - 2020

Grupo da Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada Restos a Pagar Não Processados Despesa Paga
Pessoal e Encargos Sociais 374.481.668,27 372.073.924,58 2.407.743,69 342.773.543,68
Outras Despesas Correntes 71.969.969,03 54.756.978,79 17.212.990,24 51.877.960,45

Investimentos 13.736.461,10 1.144.552,92 12.591.908,18 830.841,11
Total 460.188.098,40 427.975.456,29 32.212.642,11 395.482.345,24

Fonte: Tesouro gerencial em 24/02/2021.

Quadro 36: Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da Despesa - 2019
Grupo da Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada Restos a Pagar Não Processados Despesa Paga

Pessoal e Encargos Sociais 352.683.332,50 350.833.884,77 1.849.447,73 322.417.138,95
Outras Despesas Correntes 84.923.679,27 64.059.132,44 20.864.546,83 61.770.707,16

Investimentos 26.352.142,59 2.596.627,84 23.755.514,75 2.023.675,52
Total 463.959.154,36 417.489.645,05 46.469.509,31 386.211.521,63

Fonte: Tesouro Gerencial em 20/07/2020.

Quadro 37: Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da Despesa - 2018
Grupo da Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada Restos a Pagar Não Processados Despesa Paga

Pessoal e Encargos Sociais 325.748.554,59 325.268.832,75 479.721,84 298.839.974,81
Outras Despesas Correntes 86.874.316,46 72.255.030,65 14.619.285,81 68.855.621,42

Investimentos 12.693.687,11 2.629.708,10 10.063.979,01 2.342.412,54
Total 425.316.558,16 400.153.571,50 25.162.986,66 370.038.008,77

Fonte: Tesouro Gerencial em 20/07/2020.

	 O principal programa do Ifal, que consta no Plano Plurianual 2020-2023 é o 5012 - Educação Profissional e Tecnológica, cujo objetivo é ampliar o acesso à 
educação profissional e tecnológica, em especial nos cursos técnicos e de qualificação profissional, adequando a oferta às demandas do setor produtivo. As principais 
ações orçamentárias vinculadas ao programa 5012 serão tratadas a seguir. 
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Quadro 39: Ação 20RL - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da 
Despesa - 2020

Grupo da Despesa Despesa Empenhada Despesa Paga
Outras Despesas Correntes 40.034.760,54 25.599.581,52

Investimentos 10.552.585,78 446.551,16
Total 50.587.346,32 26.046.132,68

Fonte: Tesouro gerencial em 24/02/2021.

Quadro 38: Ação 20RL - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da 
Despesa - 2019

Grupo da Despesa Despesa Empenhada Despesa Paga
Outras Despesas Correntes 51.360.012,47 33.653.269,36

Investimentos 2.113.938,25 343.160,11
Total 53.473.950,72 33.996.429,47

Fonte: Tesouro Gerencial em 20/07/2020.

Quadro 41: Ação 20RL - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de Despesa - 2020

Principais Elementos de 
Despesa

Despesa 
Empenhada

% Despesas 
Pagas

%

Locação de Mão de Obra 16.304.957,30 30,49 11.198.856,21 32,14
Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica
9.522.032,27 17,81 5.192.839,99 14,90

Material de Consumo 4.845.846,12 9,06 1.163.249,31 3,34

Auxílio Financeiro ao Estudante 3.277.769,83 6,13 2.921.156,49 8,38
Serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação 1.891.037,67 3,54 1.253.543,35 3,60

Equipamentos e Materiais 
Permanentes

10.111.927,76 18,91 426.388,93 1,22

Demais Elementos de Despesa 4.633.775,37 8,67 12.685.281,80 36,41

Total 50.587.346,32 100,00 34.841.316,08 100,00

Fonte: Tesouro gerencial em 24/02/2021.

Quadro 40: Ação 20RL - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de Despesa - 2019

Principais Elementos de 
Despesa

Despesa 
Empenhada

% Despesas 
Pagas

%

Locação de Mão de Obra 20.635.480,07 38,59 14.485.428,88 41,58
Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica
14.288.805,95 26,72 8.013.614,80 23,00

Material de Consumo 5.684.632,96 10,63 2.096.418,59 6,02
Auxílio Financeiro ao Estudante 5.121.764,10 9,58 5.010.350,08 14,38

Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 1.304.152,35 2,44 844.886,61 2,42

Equipamentos e Materiais 
Permanentes

2.010.403,93 3,76 330.772,09 0,95

Demais Elementos de Despesa 4.429.711,36 8,28 4.059.845,03 11,65
Total 53.474.950,72 100,00 34.841.316,08 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial em 20/07/2020.

 A Ação 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de 
Educação Profissional e Tecnológica tem como finalidade a gestão 
administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando 
ao funcionamento dos cursos da instituição; além de custear a 
manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; 
manutenção de infraestrutura física por meio de reforma, adaptação, 
aquisição ou reposição de materiais, observados os limites da legislação 
vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico e veículos; 
capacitação de servidores em temas e ferramentas de uso geral; 
prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para 
estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem 
como demais atividades necessárias à gestão e administração da 
unidade. Os Quadros 38, 39, 40 e 41 demonstram a execução 
orçamentária e financeira da ação orçamentária 20RL, por Grupo da 
Despesa e por Elemento da Despesa em 2019 e 2020.
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	 A Ação 2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições 
Federais de Educação Profissional e Tecnológica visa o fornecimento 
de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e 
transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil, cuja 
concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, 
permanência e bom desempenho do estudante. Os Quadros 42, 43, 44 e 
45 demonstram a execução orçamentária e financeira da ação 
orçamentária 2994, por Grupo da Despesa e por Elemento da Despesa 
em 2019 e 2020.


Quadro 43: Ação 2994 - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo 
da Despesa - 2020

Grupo da Despesa Despesa Empenhada Despesa Paga
Outras Despesas 

Correntes
10.976.379,56 9.736.808,06

Fonte: Tesouro gerencial em 24/02/2021.

Quadro 42: Ação 2994 - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo 
da Despesa - 2019

Grupo da Despesa Despesa Empenhada Despesa Paga
Outras Despesas 

Correntes
11.358.952,48 10.623.467,66

Fonte: Tesouro Gerencial em 20/07/2020.

Quadro 45: Ação 2994 - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de Despesa 
- 2020

Principais Elementos de 
Despesa

Despesa 
Empenhada

% Despesas 
Pagas

%

Auxílio Financeiro a Estudantes 9.489.149,75 83,54 9.241.098,77 86,99
Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica
710.264,60 6,25 7.761,79 0,07

Material, Bem ou Serviços para 
Distribuição Gratuita

749.667,56 6,60 487.947,50 4,59

Demais Elementos de Despesa 27.297,65 0,24 0,00 0,00

Total 10.976.379,56 100,00 9.736.808,06 100,00

Fonte: Tesouro gerencial em 24/02/2021.

Quadro 44: Ação 2994 - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de 
Despesa - 2019

Principais Elementos de 
Despesa

Despesa 
Empenhada

% Despesas 
Pagas

%

Auxílio Financeiro a Estudantes 9.269.740,23 81,61 9.163.783,13 86,26
Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica
1.223.773,61 10,77 989.149,51 9,31

Material, Bem ou Serviços para 
Distribuição Gratuita

825.160,24 7,26 468.955,02 4,41

Demais Elementos de Despesa 40.278,40 0,35 1.580,00 0,01

Total 11.358.952,48 100,00 10.623.467,66 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial em 20/07/2020.
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	 A Ação 20RG - Reestruturação e Modernização de 
Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica visa 
apoiar à execução de planos de reestruturação na Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica para a ampliação e 
melhoria da oferta de cursos e a redução da evasão, por meio da 
adequação e da modernização da estrutura física das instituições; da 
aquisição de veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e de 
laboratórios; da locação de veículos e máquinas necessários para a 
reestruturação; e do atendimento das necessidades de custeio inerentes 
ao processo de reestruturação. Os Quadros 46, 47, 48 e 49 demonstram 
a execução orçamentária e financeira da ação orçamentária 20RG, por 
Grupo da Despesa e por Elemento da Despesa em 2019 e 2020.

Quadro 47: Ação 20RG - Execução Orçamentária e Financeira por 
Grupo da Despesa - 2020

Grupo da Despesa Despesa Empenhada Despesa Paga

Investimentos 1.933.010,38 283.652,61

Fonte: Tesouro Gerencial em 24/02/2021.

Quadro 46: Ação 20RG - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo 
da Despesa - 2019

Grupo da Despesa Despesa Empenhada Despesa Paga

Investimentos 16.527.564,02 1.680.515,41

Fonte: Tesouro Gerencial em 20/07/2020.

Quadro 49: Ação 20RG - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de 
Despesa - 2020

Principais Elementos de Despesa Despesa 
Empenhada

Despesas 
Pagas

Obras e Instalações 1.090.027,11 185.052,61

Equipamentos e Materiais Permanentes 842.983,27 98.600,00

Total 1.933.010,38 283.652,61

Fonte: Tesouro Gerencial em 24/02/2021.

Quadro 48: Ação 20RG - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de 
Despesa - 2019

Principais Elementos de Despesa Despesa 
Empenhada

Despesas 
Pagas

Obras e Instalações 10.930.394,31 497.036,24

Equipamentos e Materiais Permanentes 5.190.098,27 965.812,17
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica
257.719,44 203.315,00

Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação

149.352,00 14.352,00

Total 16.527.564,02 1.680.515,41

Fonte: Tesouro Gerencial em 20/07/2020.

 4.3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
	 As demonstrações contábeis e notas explicativas do Ifal estão disponíveis 
para consulta no link www.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/contabilidade.

84

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/contabilidade
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/contabilidade




DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
	 A Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, diante da necessidade de 
mais clareza sobre a operacionalização dos procedimentos relacionados à 
Gestão de Pessoas do Ifal, organizou um manual digital com o propósito de 
orientar sobre os procedimentos e fluxos dos processos relacionados à vida 
funcional dos servidores do Ifal. Os conteúdos foram organizados a partir da 
definição do processo, base legal, requisitos, documentação necessária, 
fluxograma e formulários e/ou requerimentos. As informações deste material 
também foram disponibilizadas no página da DGP no site da Instituição, 
propiciando o acesso rápido e fácil, permitindo a atualização de maneira 
dinâmica dos conteúdos.


Este material foi lançado em março, no evento para docentes e 
técnicos-administrativos ingressantes no Instituto, a partir do segundo 
semestre de 2019 até fevereiro de 2020, sendo uma realização do Programa 
de Iniciação ao Serviços Público. Os servidores tiveram a oportunidade de 
aprender mais sobre o papel e o funcionamento da instituição e o exercício 
das atividades inerentes aos seus cargos.

Fonte: DGP.

PESSOAS E COMPETÊNCIAS 

CONFORMIDADE LEGAL
A Diretoria de Gestão de Pessoas é uma diretoria sistêmica do Instituto 

Federal de Alagoas, subordinada ao Reitor e ao Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Pública Federal - Sipec, conforme o art. 115 do Regimento Geral 
do Ifal. Em relação aos campi, o Ifal possui, ainda, as Coordenações de Gestão 
de Pessoas, que se constituem em um órgão vinculado, hierarquicamente 
subordinado à Direção Geral do Campus, mas que seguem a orientação da DGP. 
As atribuições das CGPs compreendem o gerenciamento e a execução das 
atividades relacionadas às políticas e às ações relativas ao cadastro e registro 
funcional, à folha de pagamento e à aplicação da legislação aos processos 
atinentes à Gestão de Pessoas, no âmbito do campus. Atualmente, o Instituto 
conta com 15 coordenações de gestão de pessoas. 

	 O Instituto Federal de Alagoas atua em consonância com o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, Lei nº 8.112/90, e demais dispositivos legais referentes à 
Gestão de Pessoas, além de regulamentar seus processos por meio de 
Resoluções de seu Conselho Superior e portarias, instruções normativas e editais 
específicos.

A partir do estabelecimento da situação de calamidade pública em 
relação à Covid-19 e com o objetivo de reforçar os cuidados preventivos e 
diminuir os riscos de contágio entre servidores e estudantes, a DGP publicou a 
Instrução Normativa nº 01/20, definindo medidas administrativas de combate a 
pandemia.
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O Ifal iniciou os procedimentos para a contratação de estagiários, a 
fim de oportunizar o aprendizado aos estudantes, bem como ter a 
contribuição dos mesmos na força de trabalho da Instituição. Para tal, foi 
publicada a Instrução Normativa nº 02/2020, a qual dispõe sobre a 
orientação concernente à contratação de estagiários nas modalidades 
graduação, ensino médio e de educação profissional, tendo o Ifal como 
concedente de estágio. O processo seletivo de estágio é responsabilidade 
da Pró-Reitoria de Extensão - Proex e as contratações são conduzidas pela 
DGP. Devido ao contexto de pandemia, não foi possível iniciar os contratos 
de estágio, visto que a homologação do edital de seleção ocorreu pouco 
antes do estabelecimento do trabalho remoto no Ifal. Esta ação será 
retomada no primeiro semestre de 2021.

A Diretoria de Gestão de Pessoas publicou no ano de 2020,   2.323 
portarias, nas áreas de admissão de pessoal, aposentadoria, lotação, 
progressões, licenças, entre outros expedientes funcionais relacionados à 
vida funcional do servidor.


Quadro 50: Atos de Pessoal realizados pela DGP em 2020

Atos da 
DGP em 

2020

Portarias Ações 
judiciais

Instruções 
Normativas

Processos 
Administrativos

2.323 419 2
Recebidos- 2366

Enviados - 2414

Fonte: DGP.

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
O quadro de servidores do Instituto Federal de Alagoas é composto 

pelas carreiras de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e de 
Técnicos Administrativos em Educação. No entanto, ainda compõem a força de 
trabalho do Instituto servidores em Exercício Provisório e Cooperação Técnica 
(tanto professores como técnicos administrativos), provenientes de outras 
Instituições Federais de Ensino, como também professores substitutos, 
tradutores e intérpretes de Libras e terceirizados administrativos, contratados por 
outro vínculo funcional.

A respeito da escolaridade da força de trabalho do Ifal, em relação aos 
Técnicos Administrativos, o Ifal apresenta um corpo técnico com formação 
predominantemente superior, chegando a 81,7% do total desses servidores. 
Desse percentual, 37,9% possui Especialização; 0,1% Superior Incompleto; 
27,2% possuem Graduação Completa; 15,1% Mestrado; e 1,2% possuem o 
título de Doutor. Em relação aos outros níveis de formação, tem-se 15,8% do 
corpo técnico com nível Médio; 1,1% nível Médio Técnico; 0,6% com 
Fundamental Completo; 0,4% com Fundamental Incompleto e 0,5% de 
Alfabetizados.
	 No que se refere aos docentes, constata-se que mais da metade dos 
professores possuem Mestrado, chegando a 58,8% do total de professores; em 
relação ao Doutorado, registra-se 27,5% dos docentes com tal titulação; 0,1% 
possui curso de aperfeiçoamento; 11,6% possuem especialização; e 2,0% 
possuem apenas curso superior. Cabe ressaltar que o Instituto Federal de 
Alagoas, para fins de retribuição por titulação, concede a seu corpo docente, o 
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), que se constitui no 
processo pelo qual são reconhecidos os conhecimentos e habilidades 
desenvolvidos pelo servidor ocupante da Carreira de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT, a partir da experiência individual e 
profissional, bem como no exercício das atividades realizadas no âmbito 
acadêmico, para efeito do disposto no art.18 da Lei nº 12.772, de 2012.
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Fonte: Siape.

Gráfico 56: Escolaridade docente

Fonte: Siape.

Gráfico 55: Escolaridade TAE

Fonte: Siape.

Gráfico 57: Escolaridade dos servidores
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Fonte: Siape.

Figura 8: Avaliação da força de trabalho
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ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO E ALOCAÇÃO DE PESSOAS
O ingresso nas carreiras que integram o quadro de pessoal do Ifal 

se dá por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, e no 
caso dos professores substitutos e tradutores e intérpretes de Libras, por 
meio de processo seletivo simplificado.

De acordo com o art. 10 da Lei nº 12.772/2012, o ingresso nos 
cargos de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico dar-se-á pela aprovação em concurso público, organizado em 
etapas, de acordo com um edital de seleção. A seleção de vagas para 
Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico é feita, obrigatoriamente, por meio de edital com etapas 
distintas, compostas por prova escrita, prova oral e defesa de memorial. 
Além disso, o concurso deve ser realizado por comissão especial 
composta, no mínimo, por 75% de profissionais externos ao Ifal. 

Os concursos para docentes do Instituto, incluídas a elaboração do 
edital e a fiscalização de seu andamento, são acompanhados por comissão 
designada pela Reitoria. Para atender à necessidade temporária de pessoal 
docente, a Lei nº 8.745/1993 possibilita a contratação de professor 
substituto, por tempo determinado de até um ano, sendo passível de 
prorrogação até o máximo de dois anos.

No que se refere à carreira de servidor Técnico Administrativo em 
Educação no Ifal, o ingresso desse servidor é regulamentado pela Lei nº 
11.091/2005, e se dá por meio de concurso público. Todas as fases, 
requisitos e critérios do concurso para TAEs são definidas pelo Ifal, como 
também a sua execução, que pode ser delegada para uma Fundação, a 
exemplo do último edital para TAE publicado pela instituição, executado 
pela Fundepes.

Em 2020, o Ifal não realizou concurso público, apenas 01 Processo 
Seletivo Simplificado para Professor Substituto (Edital nº 01/2020). No total, 
foram realizadas 42 admissões de novos servidoras/es, sendo 12 Técnicos 
Administrativos e 30 professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

Em relação à contratação temporária, foram contratados 30 professores substitutos 
e 04 Tradutores e Intérpretes de Libras.

Em relação à movimentação de pessoal (Quadro 51), o Ifal regulamentou a 
remoção por processo seletivo por meio da Portaria nº 1.268, de 08 de maio de 
2015, atualizada por meio da Portaria nº 3427, de 07 de outubro de 2019. Desde 
então, os editais de remoção interna para docentes e técnicos administrativos são 
operacionalizados pela Coordenação de Contrato e Admissão de Pessoal, que 
também responde pelos processos de redistribuição. A remoção por permuta, que 
se caracteriza pelo deslocamento recíproco de servidores ocupantes do mesmo 
cargo e/ou mesma área de atuação do quadro de pessoal do Ifal, também se 
encontra regulamentada pela referida portaria, no entanto, o procedimento é 
operacionalizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas.

Para os outros tipos de remoção previstos na Lei nº 8.112/90, como a de 
ofício, no interesse da Administração; a pedido, a critério da Administração; para 
acompanhar cônjuge ou companheiro; e por motivo de saúde, tais processos são 
executados pela DGP.

Quadro 51: Movimentação de pessoal em 2020

Remoção por Processo 
Seletivo

Remoção 
de Ofício

Remoção por 
Reciprocidade

Remoção por 
motivo de saúde

TÉCNICOS 04 vagas 
ofertadas

3 servidores 2 servidores 2 servidores

DOCENTES 25 vagas 
ofertadas

1 servidores 4 servidores 3 servidores

Redistribuição

21 docentes redistribuídos 8 TAE redistribuídos

Fonte: DGP.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E REMUNERAÇÃO
No Ifal o plano de carreira docente foi criado pela Lei nº 

11.784/2008 e alterado pelas Leis nº 12.772/2012 e nº 12.863/2013. 
Todo docente, ao ingressar no Ifal para o cargo de Professor do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, por meio de concurso 
público, assume a primeira classe (DI). Seu avanço na carreira se 
dá por meio de progressão e promoção. No Ifal, a Comissão 
Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é a responsável por 
acompanhar os processos de progressão e promoção docentes.

A progressão docente se constitui pela mudança de nível 
de vencimento para um subsequente imediatamente superior, 
dentro de uma mesma classe, desde que o professor tenha 
passado, no mínimo, por um interstício de 24 meses de efetivo 
exercício no nível em que se encontra e tenha passado por 
processo de avaliação de desempenho individual.

A promoção representa a passagem do docente de uma 
classe para outra subsequente. Para que isso ocorra, além de ser 
aprovado em avaliação de desempenho, deve ser observado o 
intervalo de 24 meses no último nível da classe em que se 
encontra, isto é, a classe anterior à da pretensa promoção. No Ifal, 
a avaliação de desempenho, tanto para progressão como para 
promoção, é realizada da mesma maneira.

A estrutura de remuneração dos docentes obedece a Lei nº 
12.772/2012, aplicada ao magistério superior, em que o salário do 
servidor é composto pelo vencimento básico, conforme valores e 
vigências para cada carreira, cargo, classe e nível; e a retribuição 
por titulação – RT, conforme disposto no art. 17º da referida Lei.


Quadro 52: Avaliação de desempenho docente em 2020

Campus Progressões e Promoções Aceleração da Promoção Total

Arapiraca 18 1 19

Batalha 7 1 8

Benedito Bentes 6 4 10

Coruripe 14 5 19

Maceió 92 3 95

Maragogi 14 0 14

Marechal Deodoro 23 1 24

Murici 18 4 22

Palmeira dos Índios 33 11 44

Penedo 10 7 17

Piranhas 14 6 20

Reitoria 3 0 3

Rio Largo 3 1 4

Santana do Ipanema 7 6 13

São Miguel dos Campos 6 0 6

Satuba 30 1 31

Viçosa 9 7 16

Total 307 58 365

Fonte: CPPD. 91



	 O plano de carreira dos servidores Técnico-Administrativos em 
Educação (TAE) é regulamentado pela Lei nº 11.091/2005. Ao ingressar na 
Instituição, o TAE será sempre enquadrado no padrão inicial do primeiro 
nível de capacitação do respectivo nível de classificação para o qual prestou 
concurso público. Seu desenvolvimento na carreira ocorre por progressão 
por capacitação profissional e progressão por mérito profissional.

A progressão por capacitação profissional representa a mudança de 
nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação. O servidor 
deve apresentar uma certificação em cursos condizentes com as atividades 
que desempenha e com o ambiente ao qual está alocado. Para tanto, se 
observa, ainda, o intervalo de 18 meses na posição que ocupava 
anteriormente, além de apresentar uma carga horária mínima exigida, tal 
como disposto na Lei nº 11.091/05, assim como apresentar resultados 
positivos na avaliação de desempenho.

A progressão por mérito profissional representa a mudança para o 
padrão de vencimento imediatamente subsequente, a cada 18 meses de 
efetivo exercício, desde que o servidor também apresente um bom resultado 
na avaliação de desempenho profissional, observado o respectivo nível de 
capacitação.

O regime de trabalho desempenhado pelo técnico administrativo do 
Ifal é de 40 horas semanais, salvo para os cargos com carga horária especial 
definidos em lei. A remuneração dos TAEs é composta pelo vencimento 
básico, referente ao valor estabelecido para os níveis de classificação e de 
capacitação ocupados pelo servidor, adicionado dos incentivos previstos na 
Lei nº 11.091/2005, a exemplo do incentivo à qualificação, que se representa 
pela mudança de titulação na escolaridade do TAE.


Fonte: DGP.

Figura 9: Avaliação de desempenho dos TAES em 2020

	 O Estágio Probatório dos técnicos-administrativos e docentes se 
fundamenta na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e, no caso de docentes, 
também pela Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, considerando outros 
fatores além dos previstos no art. 20 da Lei nº 8.112, de 1990. A avaliação especial 
de desempenho docente em estágio probatório será realizada por Comissão de 
Avaliação de Desempenho designada no âmbito de cada campus. A avaliação de 
estágio probatório dos técnicos-administrativos também é realizada por comissão 
designada em cada campus. Em 2020, 166 servidores foram aprovados no Estágio 
Probatório.
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	 GESTÃO DE PESSOAS
A Gestão de Pessoas deu continuidade aos trabalhos de 

implantação do Assentamento Funcional Digital (AFD) do Ifal, que se 
constitui no repositório digital dos documentos (pastas funcionais) 
do servidor público federal, considerado fonte primária da 
informação, que substituirá a tradicional pasta funcional física. A 
etapa de triagem das pastas funcionais foi concluída em 
praticamente todas as unidades, ficando pendente apenas o 
Campus Maceió e a Coordenação de Aposentadoria e Pensão, visto 
o grande volume de documentos. Esse trabalho foi dificultado 
devido ao trabalho remoto, visto ser uma atividade eminentemente 
presencial.

No Quadro 53 está descrito o quantitativo de processos 
movimentados pela Diretoria de Gestão de Pessoas no exercício 
2020.

	 Apesar do Ifal já ter implantado a tramitação eletrônica de 
processos em 2019, a DGP tinha um volume expressivo de 
processos físicos, os quais precisavam ser convertidos em 
eletrônicos. Visto a determinação do trabalho remoto, houve a 
necessidade de uma reorganização interna, a fim de digitalizar os 
processos físicos e não haver impacto nas entregas da área. A partir 
do estabelecimento de um trabalho conjunto entre servidoras e 
terceirizados, assegurando as medidas de segurança sanitárias e 
saúde das equipes, foi possível que a DGP desse continuidade às 
suas atividades.


Quadro 53: Quantitativo de processos na DGP em 2020

Meses Recebidos Enviados

Janeiro 434 440

Fevereiro 306 191

Março 225 295

Abril 82 118

Maio 137 162

Junho 154 169

Julho 156 189

Agosto 163 160

Setembro 134 137

Outubro 107 100

Novembro 177 117

Dezembro 291 336

Total 2366 2414

Fonte: Sipac.
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Fonte: Sipac.

Gráfico 58: Fluxo de Movimentação de Processos em 2020

	 Em comparação ao ano de 2019, observa-se uma redução 
significativa no volume de processos tramitados, observando uma diminuição 
de 60,15% no número de processos recebidos e de 58,51% nos enviados. Tal 
fato deve-se ao trabalho desenvolvido em 2019 para redução do passivo na 
área. Apesar da DGP ter um grande volume de processos tramitados 
mensalmente, é possível observar um equilíbrio entre processos recebidos e 
enviados, o que denota que os mesmos estão tendo uma tramitação 
adequada e permanecendo pouco tempo na unidade.

Dentre o objeto dos processos de responsabilidade da DGP há as 
ações judiciais relativas às questões da vida funcional dos servidores ativos e 
aposentados. No total, 419 ações judiciais foram recebidas e encaminhadas 
para subsídios da Procuradoria Federal junto ao Ifal, como também para 
cumprimento imediato.

Para a efetivação das entregas da DGP, torna-se necessário que ocorra 
um trabalho integrado e sistêmico junto às Coordenações de Gestão de Pessoas 
(CGPs). Com esse propósito, foram realizadas reuniões regulares com estas 
Coordenações, a fim de orientá-las e promover o alinhamento das unidades em 
relação às ações. Durante o ano de 2020 houve a publicação de diversos atos 
normativos por parte do governo federal, exigindo alteração de fluxos e 
processos internos. Portanto, para garantir a eficiência das ações de pessoal, 
foram elaborados documentos e encontros sob demanda para instrução das 
Coordenações.


O SIASS-Ifal realizou 147 perícias em saúde (singulares e juntas médicas) 
para avaliação de licença para tratamento de saúde do próprio servidor. O 
servidor deve ser submetido a perícia médica ou odontológica quando o 
afastamento concedido for maior que cinco dias corridos, ou quando o servidor 
já tenha 14 dias de licença para tratar da própria saúde no ano (ciclo de 12 

meses a partir do primeiro dia do primeiro afastamento por saúde). Devido a 
pandemia, foi determinada a interrupção das perícias médicas presenciais, por 
meio da Portaria nº 1303, de 19/03/2020. As atividades de perícias singulares e 
juntas médicas apenas retornaram em julho de 2020, ocasionando uma demanda 
reprimida. Desta forma, o número apresentado não condiz com a totalidade das 
perícias singulares e juntas requisitadas no ano.

No Gráfico 59 são apresentados os percentuais dos afastamentos 
superiores a 14 dias concedidos no exercício 2020, para os docentes efetivos e 
TAEs. Para esses casos, os servidores afastados tiveram que se submeter à 
perícia médica e ao registro de ocorrência no Sistema Integrado de Gestão de 
Recursos Humanos (SIGRH). No entanto, em relação aos servidores contratados, 
a lei determina que eles devem ser periciados em qualquer afastamento por 
saúde, independente da quantidade de dias sugeridos no atestado médico. No 
Gráfico 60 estão dispostos os quadros de saúde que tiveram a maior incidência 
em número de afastamentos, ocorridos no referido exercício, por Código 
Internacional de Doenças (CID), com o período de conclusão da perícia de 
01/01/2020 a 31/12/2020. 
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Fonte: Siape Saúde.

Gráfico 59: Afastamentos para tratamento da própria saúde 
superiores a 14 dias - exercício 2020

Fonte: Siape Saúde.

Gráfico 60: Ocorrências de afastamento por CID
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SIASS FRENTE À PANDEMIA E O TRABALHO REMOTO
A equipe técnica do SIASS elaborou diversas ações direcionadas 

para os servidores, com o propósito de fornecer suporte, por meio de 
informações técnicas, e a fim de auxiliar no enfrentamento à Covid-19. 
Desde o início da pandemia, o SIASS disponibilizou atendimento online 
(psicológico e médico) para os servidores que necessitassem de orientações 
sobre a Covid-19, que estivessem infectados ou em contato próximo com 
alguém doente, como também àqueles que apresentassem outros tipos de 
queixas relacionadas à saúde. 

Diante do contexto da pandemia e da consequente adoção do 
trabalho remoto no Ifal, todas as ações planejadas foram executadas e 
adaptadas ao espaço online, visto uma preocupação ainda maior da 
instituição com o bem estar dos servidores afetados pela situação atual e 
pela necessidade de adaptação ao trabalho remoto. Portanto, alguns 
materiais foram produzidos/disponibilizados pela equipe do SIASS:

• 05 Vídeos - em que orienta sobre aspectos diversos da Covid-19, 
como os sintomas, os índices de transmissibilidade e letalidade, além 
de medidas preventivas da doença e dicas de ergonomia para o 
teletrabalho. 

• 06 Notas informativas - em que orienta quanto à importância da 
manutenção do equilíbrio alimentar e do aleitamento materno durante 
a pandemia, sobre as manifestações físicas do estresse apresentadas 
neste período, também sobre como melhorar o sono e a saúde mental, 
e ainda sobre dicas práticas para evitar acidentes no home office. 

• 01 Treinamento online sobre os cuidados preventivos para a 
realização de atividades presenciais durante a pandemia, direcionados 
para servidores e terceirizados.


• 01 Plano de retorno às atividades presenciais (versão preliminar)- 
um estudo inicial elaborado pela equipe técnica multiprofissional do 
SIASS e disponibilizado para a comissão instituída pelo ifal, servindo 
de documento base para a construção do plano definitivo.


• 11 Lives/palestras/bate-papo - realizadas tanto pelos profissionais 
do SIASS quanto por especialistas convidados, com as seguintes 
temáticas: os filhos em casa na pandemia; uso excessivo de álcool 

durante a pandemia; comportamento alimentar durante a pandemia; saúde 
mental no trabalho; inteligência emocional; assédio moral no trabalho; saúde 
e qualidade de vida; ergonomia no home-office; higiene do sono, ginástica 
laboral, comunicação eficiente e cuidados vocais na aula remota voltado ao 
público docente.


• 07 Atividades práticas - ginástica, relaxamento muscular progressivo, 
terapia quântica, dança e alongamento, meditação, mindfulness, happy hour.

CORREGEDORIA
Os dados apresentados no Relatório em tela estão disponíveis e 

detalhados no Relatório de Gestão Correcional do ano de 2020, publicado no 
ambiente da Corregedoria no Portal do Ifal.

OUVIDORIA
	 Abaixo segue um breve descritivo sobre os painéis elaborados e mantidos 
pela Controladoria Geral da União (CGU), dos quais foram retirados a maioria dos 
dados da Ouvidoria apresentados neste relatório:


• Painel LAI: O Painel Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) apresenta 
um panorama da implementação da norma no Poder Executivo Federal. Há 
informações sobre números de pedidos e recursos, cumprimento de prazos, 
perfil dos solicitantes, transparência ativa, entre outros aspectos. O painel 
pode ser acessado através do link: paineis.cgu.gov.br/lai.


• Painel Resolveu?: O Painel Resolveu? é uma ferramenta que reúne 
informações sobre manifestações de ouvidoria (denúncias, sugestões, 
solicitações, reclamações, elogios e pedidos de simplificação) que a 
Administração Pública recebe diariamente pelo sistema Fala.BR. A aplicação 
permite pesquisar, examinar e comparar indicadores de forma rápida, 
dinâmica e interativa. O painel visa dar transparência e fornecer dados que 
auxiliem os gestores e cidadãos no exercício do controle por meio da 
participação social. Esse painel pode ser acessado através do link: 
paineis.cgu.gov.br/resolveu.
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