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	 O ano de 2021 representou o terceiro ano de vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal). Coincide com o terceiro ano de nossa gestão 
à frente da Reitoria. Foi o segundo ano fortemente impactado pelos efeitos e consequências da pandemia do 
covid-19, em que o Ifal precisou reinventar seus métodos administrativos e acadêmicos para garantir a 
continuidade da oferta e cumprir sua missão institucional de promover educação de qualidade social, pública e 
gratuita. Após ter as atividades letivas totalmente suspensas na forma presencial em 2020, o ano de 2021 foi 
desafiador com o retorno ao ensino presencial e escalonado, possibilitando que as atividades acadêmicas 
pudessem ser desenvolvidas em sua plenitude.

	 Nesse cenário de constantes modificações e adaptações, o Ifal continuou desenvolvendo suas atividades em 
consonância com o que está previsto no PDI 2019-2023, buscando alcançar  seus objetivos estratégicos, por meio 
do desenvolvimento de atividades sistêmicas alinhadas com a missão e a visão 
institucionais. Tudo em consonância com a boa governança, gestão de riscos e  
integridade.

	 Em 2021 o Ifal entregou mais uma obra concluída de sede definitiva no Campus São 
Miguel dos Campos. Foi inaugurada a metodologia de desenvolvimento de Projetos 

Estratégicos, a exemplo da criação do Observatório do Mundo do Trabalho. Destacamos que foram instaladas as primeiras unidades dos 
espaços de inovação e empreendedorismo, denominador de Espaços 4.0, possibilitando oferecer cursos de capacitação à comunidade. 
Prosseguimos também com a instalação de usinas fotovoltaicas nos campi, visando à diminuição do consumo de energia elétrica, em 
observância a nossa política de sustentabilidade. 

	 Neste documento apresentamos o conjunto das principais atividades desenvolvidas no Ifal no ano de 2021, bem como os resultados 
anuais dos 34 indicadores institucionais. 

	 Agradecemos ao corpo de servidores e estudantes pela decisiva participação no sentido de garantir a continuidade de oferta da 
nossa educação profissional em todas as formas e modalidades de ensino. 


Maceió, abril de 2022.

Carlos Guedes de Lacerda


Reitor do Ifal
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 1.1. O IFAL E SUA MISSÃO, VISÃO E VALORES
	 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 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 Ifal.

Figura 1: Localização dos Campi e Reitoria do Ifal
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	 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o produto do planejamento estratégico, sendo um documento que orienta as ações a serem executadas num período 
de 5 anos, pois estabelece, dentre outros pontos importantes, a missão, a visão e os valores da instituição. No Ifal, o PDI 2019-2023 foi aprovado pela Resolução n° 26/2019 do 
Conselho Superior.


“ 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

http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/PDI-2019-2023.pdf
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/PDI-2019-2023.pdf


1.2. PRINCIPAIS NORMAS DIRECIONADORAS DE ATUAÇÃO

Lei n° 9.394/1996 (LDB) 
Lei de diretrizes e bases da educação 
nacional, que define e regulamenta o 

sistema educacional brasileiro.

Lei 11.892/2008 
Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e 
cria os Institutos Federais.

Estatuto do Ifal 
Estabelece normas gerais de 

organização e competências do Ifal.


Regimento Geral do Ifal 
Complementa e normatiza o Estatuto. 

Suas alterações podem ser 
consultadas nas Resoluções do 

Consup.


Resoluções do Consup 
O Conselho Superior é o órgão 

máximo do Ifal, de caráter consultivo 
e deliberativo.

Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 

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

indicadores para o período de 5 anos.

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.

Demais atos do Ifal 
Tais como portarias e editais 

publicados no Boletim de Serviços.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://sipac.ifal.edu.br/public/visualizaBoletins.do?publico=true
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-de-ensino-pesquisa-e-extensao/deliberacoes/deliberacoes
http://www.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://sipac.ifal.edu.br/public/visualizaBoletins.do?publico=true
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-de-desenvolvimento-institucional
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-de-desenvolvimento-institucional
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/resolucoes
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/base-juridica-da-estrutura-organizacional-e-das-competencias/arquivos/regimento-geral-do-ifal.pdf
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-de-desenvolvimento-institucional
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-de-desenvolvimento-institucional
http://www.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.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-de-ensino-pesquisa-e-extensao/deliberacoes/deliberacoes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.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/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/resolucoes


1.3. ORGANOGRAMA
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Fonte: Elaboração DPI/PRDI.

Figura 2: Organograma do Ifal



h) 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.


i) Procuradoria Educacional Institucional/PEI: 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.


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


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


l) 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.


m) 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. 


n) Pró-Reitoria de Administração/Proad: responsável 
pelas atividades e políticas de gestão orçamentária, 
financeira, administrat iva, patr imonial e de 
suprimentos.


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     
integrantes dos corpos docente, técnico e discente.   


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) Gabinete: compreende a Chefia de Gabinete e a 
Secretaria de Gabinete, que assessoram e prestam 
suporte administrativo ao Reitor.


f) 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.


g) Comissões Permanentes: dentre elas, podemos 
citar a Comissão Permanente de Pessoal Docentes 
(CPPD), a Comissão Interna de Supervisão (CIS), a 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e a Comissão 
Permanente de Concursos (Compec).


o) 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.


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


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


r) Auditoria Interna/Audint: 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 TCU.


s) Corregedoria: encarregada das atividades 
relacionadas à prevenção, detecção e apuração de 
poss í ve i s i r regu la r idades d i sc ip l i na res e 
administrativas de servidores públicos e pessoas 
jurídicas. 


t) 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.


u) Comissão de Ética: promove atividades, orienta os 
servidores nos assuntos relacionados à ética 
profissional e apura responsabi l idades ou 
procedimentos contrários à ética.
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1.4. VALOR PÚBLICO
	 A Figura 3 descreve como, a partir dos seus insumos, tais como recursos financeiros e humanos, o Ifal oferta serviços os quais geram valor público, atendendo às 
demandas expressas pela sociedade. Para que esses serviços sejam ofertados, são necessárias que algumas atividades sejam desenvolvidas no âmbito do Ifal, a saber: 
Ensino, Pesquisa e Extensão, denominadas de macroprocesso finalístico. Além desse macroprocesso, outros dois são fundamentais: o estratégico, que assegura que a 
instituição atue conforme seus objetivos e metas; e o de apoio, que dá suporte às atividades finalísticas.
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Fonte: Elaboração DPI/PRDI.

Figura 3: Valor público do Ifal



1.5. POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO / AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Programa de Residência Pedagógica 

	 O Programa de Residência Pedagógica, proposto pela Capes, tem por 
objetivo apoiar Instituições de Ensino Superior na imersão planejada e 
sistemática 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. 

	 Vale ressaltar que o programa foi desenvolvido em regime de 
colaboração com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. O 
projeto Institucional foi organizado em estreita articulação com a proposta 
pedagógica das redes de ensino e das escolas que receberam os 
licenciandos.

Por meio de um processo seletivo da Proen, foram ofertadas 98 
bolsas, com a  participação de 1 coordenador institucional (professor do Ifal), 
5 orientadores (professores do Ifal) e 12 preceptores nas seguintes escolas:


Escola Estadual Egídio Barbosa da Silva
Escola Estadual Carlos Lyra
Escola Estadual Professor Theonilo Gama

Ifal – Campus Arapiraca
Ifal – Campus Maceió
Ifal – Campus Penedo

PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

	 Também proposto pela Capes, o Pibid 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, para a 
valorização da carreira docente e para a melhoria da qualidade da educação 
básica pública brasileira.

	 O programa no âmbito do Ifal é executado pela Proen e no ano de 2021 
contou com 1 coordenador institucional (professor do Ifal), 6 coordenadores de 
área (professores do Ifal) e 159 Pibidianos (142 bolsistas da Capes e 17 do Ifal), 
que atuaram em 12 Escolas-campo:


Escola Estadual Manoel André (Arapiraca)
Escola Estadual Monsenhor Macedo (Palmeira Dos Índios)
Escola Estadual Gabino Besouro (Penedo)
Escola Estadual Professor Pedro Teixeira de Vasconcelos (Maceió)
Escola Municipal Professor Benício Barbosa (São José Da Laje)
Escola Estadual Edmilson de Vasconcelos Pontes (Maceió)
Escola Estadual Moreira e Silva (Maceió)
Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora do Livramento (Cajueiro)
Ifal – Campus Arapiraca

Ifal – Campus Maceió

Ifal – Campus Maragogi

Ifal – Campus Piranhas
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PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

O Pibic é um programa desenvolvido pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tendo como objetivo 
contribuir para a iniciação de estudantes em atividades de pesquisa. No 
âmbito do Ifal, é executado pela PRPPI.

	 No ano de 2021 foram concedidas 12 bolsas pelo CNPq, 20 bolsas 
pela Fapeal e 85 bolsas fomentadas pelo Ifal, totalizando 117 alunos dos 
cursos de graduação.


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

	 Também proposto pelo CNPq, 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.  No âmbito do Ifal, é 
executado pela PRPPI.

	 No ano de 2021 o instituto foi contemplado com 1 (uma) bolsa de 
Pibic-Af pelo CNPq e 2 bolsas fomentadas pelo Ifal para alunos dos cursos de 
graduação.


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

	 Também proposto pelo CNPq, o Pibiti visa estimular os estudantes ao 
desenvolvimento e à transferência de novas tecnologias e inovação. No 
âmbito do Ifal, é executado pela PRPPI.

	 Em 2021 foram concedidas 6 bolsas pelo CNPq e 53 bolsas fomentadas 
pelo Ifal, totalizando 59 bolsas para alunos dos cursos de graduação.
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Laboratórios de Desenvolvimento de Aplicativos 
 
A implantação de Laboratórios de Desenvolvimento de Aplicativos é uma 

iniciativa iniciada em 2020 pela PRPPI, em parceria com o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), para a criação de 2 laboratórios de programação 
no Ifal, sendo um no Campus Arapiraca e outro no Campus Maceió. O objetivo é 
ofertar capacitação no âmbito do desenvolvimento de aplicativos para as 
plataformas Android e iOS, utilizando os frameworks React Native e Flutter. 	
	 Como uma das ações desse projeto, em janeiro de 2022 foi lançado um 
edital interno para selecionar docentes para atuarem como instrutores de cursos 
de desenvolvimento de aplicativos. 
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Fonte: Portal Ifal.

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 adaptados) 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, relacionados 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. No Ifal, 
a iniciativa foi liderada pela PRPPI.

	 O Ifal inaugurou, entre o final de 2021 e início do corrente ano, 06 
unidades do Espaço 4.0 nos campi Palmeira dos Índios, Maragogi, Viçosa, 
Santana do Ipanema, São Miguel do Campos e Arapiraca. Além disso, Rio 
Largo contará com uma sala de aula adaptada ao laboratório, oferecendo 
contrapartida em material, onde pelo menos um terço dos docentes que 
ministrarão os cursos serão do quadro de servidores do Ifal.


Laboratórios IFMaker 
	 

	 A Chamada Pública Edital nº 35/2020-Setec/MEC buscou apoiar a Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica na aquisição de 
equipamentos para a implantação de Laboratórios IFMaker, também 
chamados de Laboratórios de Prototipagem. Esses laboratórios têm o objetivo 
de disseminar os  princípios que norteiam o ensino Maker, onde o aluno é 
protagonista no processo  ensino-aprendizagem, ao envolver-se nas 
necessidades da sociedade onde a  unidade acadêmica está inserida. Além 
disso, buscam o desenvolvimento de uma cultura Learning by Doing, levando a 
uma reflexão sobre o uso da Aprendizagem Baseada em Projetos e sobre 
como ela pode ser utilizada nestes espaços como suporte ao processo de 
ensino-aprendizagem.

	 No Ifal, a iniciativa foi liderada pela PRPPI. Três campi tiveram projetos 
contemplados para o recebimento de recursos para aquisição de equipamentos: 
Marechal Deodoro, Piranhas e Satuba. Inclusive, o Lab IFMaker de Satuba 
realizou, em março de 2022, um treinamento sobre impressoras 3D para 
servidores e estudantes interessados.


Fonte: Portal Ifal.
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Projeto Alvorada

	 O Projeto Alvorada é um ação de inclusão social e produtiva de 
pessoas egressas do sistema prisional, a ser realizado pela Proex no 
Campus Benedito Bentes, com recursos financeiros do Ministério da 
Segurança Pública e em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional – 
DEPEN e a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS. 
Por meio desse projeto o Ifal amplia o cumprimento da sua função social, 
colaborando de maneira significativa para a ressocialização de pessoas que, 
dessa forma, passarão a contribuir com a sociedade e com o desenvolvimento 
local e regional. 

Em 2021 foi selecionada a equipe executora por meio de editais e 
iniciada a formação/capacitação da equipe em 15/12/2021. Também foi 
elaborado e apresentado para a aprovação nacional o PPC do curso. 

A equipe é composta por 17 integrantes: 8 professores, 4 tutores, 1 
assistente administrativo, 1 assistente social, 1 supervisora de estágio, 1 
coordenador pedagógico e 1 gestor administrativo.

De acordo com o cronograma, as atividades serão desenvolvidas de 
dezembro de 2021 até outubro de 2022.


Programa Qualifica mais Progredir

	 O Programa Qualifica mais Progredir é uma ação com uma linha de 
fomento para a oferta de cursos de qualificação profissional de 
Microempreendedor Individual (MEI) voltado a beneficiários do Programa Auxílio 
Brasil, buscando a inclusão produtiva e a ampliação de renda do público que 
recebe o auxílio financeiro. 

São objetivos do Programa:
• Qualificar beneficiários do Programa Auxílio Brasil, com idade de 18 anos ou 

mais e ensino fundamental completo, que se encontrem em vulnerabilidade 
social e econômica, por meio de ações que viabilizem a inserção no mercado de 
trabalho, empregabilidade e geração de renda, melhorando sua qualidade de 
vida;


• Aumentar a inclusão produtiva no mercado de trabalho de beneficiários do 
Auxílio Brasil.


	 O Programa tem como parceiros demandantes o Ministério da Educação e 
o Ministério da Cidadania.

	 Em 29/10/2021 foi lançado o Edital nº 17/2021 - Proex/Ifal, para seleção 
de professores formadores, visando atender ao Curso de Microempreendedor 
Individual, na modalidade presencial, através do Bolsa-formação. A previsão é que 
as atividades do programa ocorram até dezembro de 2022.

	 


Fonte: Portal Ifal.
Fonte: Portal Ifal.
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Programa Qualifica mais EnergIF

	 Estruturado no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação (MEC), torna possível a 
aplicação de medidas de melhoria no desempenho energético da Rede 
Federal, bem como a ampliação da oferta de cursos por suas unidades. 

O objetivo é promover a ampliação da oferta de profissionais 
qualificados para o segmento das Energias Renováveis por meio da 
qualificação profissional de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis.

A Programa foi firmado pela Proex em 2021, mas a previsão é que as 
atividades ocorram de janeiro a dezembro de 2022.


Programa Mulheres Empreendedoras - Projeto Qualificar para 
Empreender

	 O Projeto Qualificar para Empreender - Mulheres de Alagoas, executado 
pela Proex, integra a iniciativa nacional Qualifica Mulher, sendo executado em 
parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos / 
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres / Departamento de Políticas das 
Mulheres e Relações Sociais. Tem por objetivo qualificar 350 mulheres em 
situação de vulnerabilidade social e econômica. Para isso, serão ofertados os 
cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC de Auxiliar de Cozinha, 
Camareira em Meios de Hospedagem e Empreendedorismo e Mídias Sociais, 
nos municípios Campo Alegre, Maceió, Marechal Deodoro, Piranhas e Taquarana.

Para garantir a viabilidade do projeto, foi designada por Portaria uma 
equipe composta por supervisores e apoio técnico, as prefeituras indicaram 
supervisoras locais e os professores foram selecionados por editais.

A oferta dos cursos foi iniciada em 2021, mas o projeto ainda está em 
andamento e deverá ser concluído em 2022.

Fonte: Portal Ifal.
Fonte: Portal Ifal.
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PNDP - Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas 

	 A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) foi 
instituída pelo Decreto nº 9.991/2019, que regulamenta dispositivos da Lei 
nº 8.112/1990, quanto a licenças e afastamentos. O objetivo é estabelecer 
uma cultura de planejamento de ações de desenvolvimento entre todos 
os órgãos da Administração Pública Federal, com base no alinhamento 
das necessidades de cada órgão e entidade, sem prejuízo da necessidade 
de transparência de informações.
  O decreto estabelece alterações quanto a regras de concessão de 
licenças e afastamentos para servidores. Além disso, determina novas 
orientações aos gestores para elaboração de ações de desenvolvimento. 
Esta política visa ao aprimoramento da gestão pública, considerando as 
boas práticas do mercado de trabalho.

Sendo a PNDP uma política dinâmica e em constante evolução, a 
partir das experiências obtidas no ano de 2019, em 2020 o Decreto nº 
9.991/2019 foi alterado por meio de Decreto nº 10.506/2020. Estas 
alterações trouxeram modificações com o objetivo de qualificar a aplicação 

Fonte: Portal gov.br.

da legislação. Dentre as principais alterações, destacam-se a manutenção das 
Escolas de Governo como instituições promotoras do desenvolvimento dos 
servidores; ajustes no conteúdo do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP); 
e alterações no fluxo do plano.

Com o propósito de estar sempre alinhado às mudanças legais e marcos 
regulamentadores, o Ifal buscou a adequação de seus fluxos internos para 
atendimento ao estabelecido na PNDP. Desde 2020 que a instituição utiliza o 
sistema SIPPAG para elaboração e gestão do PDP, o qual possibilita a execução 
do PDP em conformidade com o estabelecido pelo órgão central – Sipec.

O sistema possibilita a participação democrática de todos os servidores 
da instituição, que manifestam as suas necessidades de desenvolvimento, as 
quais são discutidas e validadas com as suas chefias imediatas, a fim de que as 
demandas informadas estejam alinhadas à necessidade institucional. Após o 
cadastramento das demandas, o gestor máximo de cada unidade do Ifal valida as 
informações e a Diretoria de Gestão de Pessoas tem a responsabilidade de 
analisar e consolidar o PDP. Por fim, o Reitor do Ifal analisa e homologa o plano a 
ser enviado para o Sipec. Todo esse fluxo é realizado por meio do sistema, 
possibilitando a otimização do processo e transparência aos dados gerados.



1.6. RELAÇÃO COM O AMBIENTE EXTERNO E CLIENTES

Comunicação 

	 O Instituto Federal de Alagoas atua na comunicação institucional sob a 
perspectiva de duas classes de públicos distintos: 

1ª) Público Interno: servidores, que compreendem os técnicos-administrativos e 
os docentes; e estudantes, que nesse caso se desdobram por níveis de faixa 
etária e por modalidade de oferta na Instituição; e 

2ª) Público Externo, que compreende a comunidade, incluídos pais e 
responsáveis dos estudantes, a sociedade e a imprensa.

	 O Ifal se comunica diretamente com seus públicos por meio do seu portal 
oficial, redes sociais e, ainda, pelo e-mail institucional. 

O portal www.ifal.edu.br se constitui em um domínio que se divide entre 
os sites oficiais dos 16 campi e da Diretoria de Ensino à Distância (Diread). Além 
das notícias veiculadas, o site dispõe das informações pertinentes às áreas de 
atuação no ensino, pesquisa e extensão, como também as informações 
institucionais, editais e programas relativos 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 atos do 
Instituto, assim como os contatos de telefones e e-mails da Instituição. No 
período de pandemia foi criado um menu específico para o atendimento remoto 
na Reitoria, disponibilizando os principais contatos institucionais da sede 
administrativa do Ifal. 

As redes sociais representam os canais interativos que facilitam o 
diálogo com o público externo e os estudantes, e em fluxo diário são publicadas 
as notícias, campanhas, processos seletivos e principais ações institucionais do 
Ifal. Cada campus possui seu perfil oficial nas redes sociais, assim como um 
agente de comunicação responsável pelo seu gerenciamento, sendo esse 
profissional um servidor do campus designado pela direção-geral para esse fim. 
Os endereços dos perfis podem ser consultados nas respectivas páginas web: 
www.ifal.edu.br/campus. 

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

@ifal_oficial 

Canal do Ifal

@ifal.oficial 

@ifal.oficial 

20

Em 2021, com o avanço da vacinação e da redução nos casos de 
Covid-19, voltamos a atuar na realização de eventos institucionais presenciais 
voltados à comunidade acadêmica, assim como na coleta de imagens nos campi, 
para a produção da campanha do Sisu 2022, além da promoção de visitas 
técnicas aos campi, assinaturas de ordem de serviço e inaugurações de Espaços 
4.0 em unidades de ensino do Ifal. Em novembro do mesmo ano, o Ifal sediou a 
segunda edição virtual do Congresso Nordestino de EaD, evento aberto à 
comunidade. O Departamento de Comunicação e Eventos liderou a comissão de 
comunicação e cerimonial do evento, tendo produzido material de divulgação e 
promocional do Congresso para os portais e redes sociais dos 11 estados do 
Nordeste.

https://www2.ifal.edu.br/
https://www.youtube.com/channel/UC6MCJM2Pg-3YHTH-79fdwsg/featured
http://facebook.com/ifal.oficial
http://instagram.com/ifal.oficial
http://twitter.com/ifal_oficial
https://www2.ifal.edu.br/
http://twitter.com/ifal_oficial
http://instagram.com/ifal.oficial
https://www.youtube.com/channel/UC6MCJM2Pg-3YHTH-79fdwsg/featured
http://facebook.com/ifal.oficial
http://www.ifal.edu.br/
http://www.ifal.edu.br/campus
http://www.ifal.edu.br/
http://www.ifal.edu.br/campus


Ouvidoria 

A Ouvidoria do Ifal configura-se como o 
espaço para o exercício da cidadania, e foi 
instituída por meio da Resolução nº 32/CS, 
de 12 de agosto de 2010. É o canal de 
comunicação entre a comunidade – 
acadêmica ou externa – e as instâncias 
administrativas e pedagógicas do Instituto 

Federal de Alagoas.
Na Ouvidoria o cidadão pode fazer os seguintes tipos de manifestações 

de ouvidoria:
• Elogio: demonstração de reconhecimento ou de satisfação sobre o serviço 

público oferecido ou o atendimento recebido;

• Sugestão: apresentação de ideia ou formulação de proposta de 

aprimoramento de serviços públicos prestados por órgãos e entidades da 
administração pública;

• Reclamação: demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço 
público e à conduta de agentes públicos na prestação e na fiscalização desse 
serviço;

• Denúncia: ato que indica a prática de irregularidade, ou de ilícito cuja solução 
dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes;

• Solicitação de providências: pedido para adoção de providências por parte 
dos órgãos e das entidades da administração pública federal;

• Simplifique!: sugestões de simplificação dos serviços públicos prestados;
• Comunicação: são as manifestações anônimas.
• Pedido de acesso à informação: pedidos de acesso a informações públicas 

produzidas ou sob guarda dos órgãos e entidades da Administração Pública, 
desde que não se enquadre nas exceções previstas na Lei de Acesso à 
Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).
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Ao receber cada manifestação, a Ouvidoria busca informações, 
orientações e os esclarecimentos necessários para responder ao cidadão.
	 De acordo com o Decreto nº 9.492, de 05 de setembro de 2018, tanto as 
manifestações de ouvidoria quanto os pedidos de acesso à informação são 
recebidos, obrigatoriamente, por meio da Plataforma Integrada de Ouvidoria e 
Acesso à Informação – Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/), que é um sistema 
criado e mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

	 A ouvidoria do Ifal tem como responsabilidade, ainda, 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, além de ter que avaliar os serviços.


Os canais de atendimento da Ouvidoria são os seguintes:


Reitoria Ifal. Rua Odilon Vasconcelos, nº 103, sala 605/606. Maceió/AL, 
CEP: 57035-660

E-mail: ouvidoria@ifal.edu.br


Telefone/WhatsApp: (82) 3194-1145
 

Para mais informações, o usuário pode acessar a página da Ouvidoria: 
www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/ouvidoria.

https://falabr.cgu.gov.br/
mailto:ouvidoria@ifal.edu.br
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/ouvidoria
https://falabr.cgu.gov.br/
mailto:ouvidoria@ifal.edu.br
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/ouvidoria




Riscos

	 A gestão de riscos do Ifal foi implantada em 2018, por meio   da 
Política de Gestão de Riscos e Controles Internos do Ifal, aprovada 
pela Resolução nº 04/CS/Ifal, de 12/03/2018, baseada na Instrução 
Normativa MP/CGU n° 01, de 11/05/2016, que trata dos controles internos, 
gestão de riscos e governança, no âmbito do poder executivo federal, e no 
Decreto n° 9.203, de 22/11/2017, que dispõe sobre a Política de 
Governança da Administração Pública Federal. Ainda em 2018, foi 
constituído o Comitê de Governança, Riscos e Controles, por meio da 
Portaria nº 2535, atualizada pela Portaria n° 2034, de 29/05/2020.

	 Em 2021 foram implementadas ações de gestão de riscos de 
acordo com o Plano Anual de Gestão de Riscos e Controles Internos 
2021, e foi criada a Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e 
Controles, por meio da Resolução nº 22/CS/Ifal, de 30/06/2021, com a 
competência de assessorar a gestão na implementação de práticas de 
governança, integridade, gestão de riscos e controles internos. Os 
principais riscos identificados estão relacionados à limitação orçamentária 
e à pandemia da Covid-19.

	 Para priorizar os riscos mapeados e implementar os controles 
internos, foi constituído o Grupo de Trabalho composto pelos gestores 
dos riscos das áreas estratégicas, por meio da Portaria nº 2412, de 
06/08/2021. Dos 70 riscos dos objetivos estratégicos mapeados em 
2020, o GT priorizou 40 riscos para o monitoramento, sendo 18 riscos de 
nível Extremo ou Crítico (45%), 17 riscos de nível Alto (42,5%) e 5 riscos de 
nível Médio (12.5%), conforme demonstrado no Gráfico 1:


	 As informações detalhadas da gestão de riscos e da avaliação dos 
controles em 2021 estão disponíveis no Relatório de Gestão de Riscos e 
Controles Internos 2021. Além dos riscos estratégicos, também foram 
monitorados os riscos dos projetos estratégicos. O detalhamento do 
monitoramento dos riscos à integridade está disponível no Relatório da Gestão 
da Integridade 2021.
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Gráfico 1: Percentual do nível dos 
riscos priorizados em 2021

Médio
13%

Alto
43%

Extremo
45%

Fonte: Secretaria de Governança, 
Integridade, Riscos e Controles do Ifal, 
2021.

http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/relatorio-anual-de-grci-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/relatorio-anual-de-grci-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/programa-de-integridade/arquivos/relatorio-anual-da-integridade-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/programa-de-integridade/arquivos/relatorio-anual-da-integridade-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/relatorio-anual-de-grci-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/relatorio-anual-de-grci-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/programa-de-integridade/arquivos/relatorio-anual-da-integridade-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/programa-de-integridade/arquivos/relatorio-anual-da-integridade-2021.pdf
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-04-cs-2018-aprova-a-politica-de-gestao-de-riscos-e-controles-internos-da-gestao-do-ifal.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/Plano-de-Acao-GRCII-2021-2022.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/Plano-de-Acao-GRCII-2021-2022.pdf
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-superior/arquivos/resolucao-no-04-cs-2018-aprova-a-politica-de-gestao-de-riscos-e-controles-internos-da-gestao-do-ifal.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/Plano-de-Acao-GRCII-2021-2022.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/Plano-de-Acao-GRCII-2021-2022.pdf
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Oportunidades

	 A partir da revisão e priorização, análise e avaliação de riscos, foi 
possível identificar novos fatores que possuem influência direta ou 
indireta sobre os objetivos institucionais. Esses fatores podem ser 
avaliados sobre duas perspectivas, do ponto de vista de impactos 
negativos e do ponto de vista de impactos positivos.

A possibilidade de ocorrência de determinado evento ligado a um 
desses fatores pode representar um risco aos interesses institucionais, 
como também pode representar uma oportunidade a ser explorada pela 
instituição.

Nesta ocasião, entre as oportunidades identificadas e vivenciadas 
pelos responsáveis dos eventos, podemos citar as principais:
• Captação de recursos externos;
• Ampliar o leque de parceiros, visando ao desenvolvimento de 

pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação e fomento ao 
empreendedorismo;

• Revisão de atos normativos vigentes e elaboração de novos;
• Ampliar a oferta de serviços digitais;
• Realizar eventos on-line de forma eficiente e com qualidade.

Perspectivas

	 Para 2022, a perspectiva é iniciar o mapeamento dos riscos relacionados 
aos processos, de acordo com o modelo de negócio do Ifal, bem como monitorar 
e aprimorar os controles internos. Para isso, serão realizadas reuniões de 
orientação com todos os gestores responsáveis pelos processos de gestão, 
cursos de capacitação para os gestores dos processos e adotar alguma 
ferramenta tecnológica para melhorar a eficiência do gerenciamento de riscos. O 
detalhamento das ações e metodologia para 2022 estão disponíveis no Plano 
Anual da Gestão de Riscos e Controles Internos 2022. 


http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/PlanoAnualGRCI2022Ifal.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/PlanoAnualGRCI2022Ifal.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/PlanoAnualGRCI2022Ifal.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas/arquivos-prestacao-de-contas/PlanoAnualGRCI2022Ifal.pdf




	 A estrutura interna de governança do Ifal, conforme Figura 4,  é 
composta pelos Órgãos Colegiados, pela Alta Administração, e as instâncias 
de apoio.

	 A tomada de decisão, para o cumprimento dos Objetivos 
Estratégicos, é de competência da Alta Administração, representada pelo 
Reitor, Pró-Reitores e Diretores Gerais de Campus e Campus Avançado, 
assessorados pelos os Diretores de Gestão de Pessoas (DGP), de 
Planejamento Institucional (DPI) e de Tecnologia da Informação (DTI).

	 Os Órgãos Colegiados são representados pelo Conselho Superior 
(Consup) e 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, além do Colégio de 
Dirigentes. Em cada Campus, a Alta Administração 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, Comissão de Ética e Comissão de 
Gestão da Integridade. O Ifal conta com o apoio de comitês específicos, 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.

3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E SEU APOIO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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O acesso e participação da sociedade na gestão é garantida pela 
participação em órgãos consultivos e/ou deliberativos e disponibilização de 
canais de interlocução, como o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e a 
Ouvidoria.

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



Fonte: Elaboração própria, com base no Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU (2020).

Figura 4: Estrutura de Governança e Gestão do Ifal
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3.2. INDICADORES DE GOVERNANÇA E GESTÃO
	 A partir do resultado do iGG 2019, a gestão do Ifal adotou, implantou e implementou algumas ações em 2020 e 2021 para melhorar a governança, dentre as quais 
podemos citar: monitoramento da Transparência Ativa, implantação de SIC presenciais, regulamentações internas da Corregedoria e Ouvidoria, desenvolvimento das 
lideranças e definição do modelo de gestão estratégica. Estas ações culminaram com resultados da autoavaliação realizada em 2021 melhores que a autoavaliação 
realizada em 2018, cujos resultados são apresentados no Quadro 1:


Quadro 1: Resultados da autoavaliação do iGG da organização, em 2021

INDICADOR VALOR FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO

iGG 45,4% Intermediário

iGovPub 61,5% Intermediário

Liderança 49% Intermediário

Estratégia 54% Intermediário

Controle 77% Aprimorado

iGovPessoas 42% Intermediário

iGestPessoas 19% Inicial

iGovTI 54,4% Intermediário

iGestTI 41,3% Intermediário

iGovContrato 65,4% Intermediário

iGestContrato 50% Intermediário

iGovOrçamento 51,6% Intermediário

iGestOrçamento 49,2% Intermediário

Fonte: TCU, 2021.
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	 No Gráfico 2 apresentamos um comparativo dos tipos de respostas da autoavaliação em 2021 e 2018, onde percebe-se um aumento no quantitativo de 
resposta “adota na maior parte ou totalmente”, de 28 questões em 2018, para 39 em 2021, como também a redução de práticas não adotadas em 2018, de 33 para 17, 
em 2021.

	 Para 2022 estão sendo planejadas novas práticas de governança, principalmente relacionadas à área de Gestão de Pessoas.

Fonte: Relatórios iGG 2018 e 2021, TCU.

Gráfico 2: Comparativo do quantitativo de respostas nas autoavaliações realizadas em 2021 e 2018



3.3. AÇÕES DE SUPERVISÃO, CONTROLE E 
CORREIÇÃO

	 O modelo de governança pública do Ifal compreende tudo o que a 
instituição faz para assegurar que todas as suas ações estejam direcionadas aos 
objetivos alinhados com os interesses da sociedade, e compreende um conjunto 
de mecanismos de liderança, estratégia e controle que permitem a avaliação, o 
direcionamento e o monitoramento da gestão, em convergência aos preceitos 
do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de 
governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A 
seguir são descritas as principais ações de controle: 
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Programa de Integridade 

A integridade é um dos princípios da governança pública e um 
componente fundamental para a boa governança, atribuindo a confiabilidade e 
conformidade às atividades desenvolvidas pela instituição e, nesse 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 é responsável pela elaboração e 
execução do Plano de Integridade. A Figura 5 mostra a situação da Integridade 
do Ifal no Painel da Integridade Pública/CGU.
	 No Plano de Integridade 2021/2022 foram mapeados os principais 
riscos à Integridade, relacionados à ética, transparência, canal de denúncias, 
correição, compras e licitação, 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 Anual da Gestão da Integridade 2021 apresenta as ações realizadas 
no período.


http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/programa-de-integridade/arquivos/PlanodeIntegridadeIFAL2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/programa-de-integridade/arquivos/relatorio-anual-da-integridade-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/programa-de-integridade/arquivos/PlanodeIntegridadeIFAL2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/programa-de-integridade/arquivos/relatorio-anual-da-integridade-2021.pdf
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Fonte: Painel da Integridade-CGU, em 18/03/2022.

Figura 5: Ifal no Painel da Integridade
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Fonte: Painel da Integridade-CGU, em 18/03/2022.

Figura 5: Ifal no Painel da Integridade (continuação)
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Fonte: Painel Lei de acesso a informação/CGU.

Figura 6: Monitoramento da Transparência Ativa do Ifal

Fonte: Painel de Monitoramento de Dados Abertos-CGU.

Figura 7: Monitoramento do PDA 2020-2022 Ifal

Transparência 

Outro princípio importante para a governança 
pública é a Transparência. Uma das diretrizes da 
governança, conforme o Decreto nº 9.203/2017, é a 
promoção da comunicação aberta, voluntária e 
transparente das atividades e resultados da 
organização, de forma a garantir o acesso público 
das informações. 

Nesse sentido, o Ifal tem empregado esforços 
para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação 
(Lei n. 12.527/2011), com cumprimento dos 49 itens 
exigidos pela Controladoria Geral da União (CGU) e 
monitoramento constante da atualização das 
informações. 

	 Além da transparência ativa, a autoridade de 
monitoramento da LAI, avalia a execução do atual 
Plano de Dados Abertos (PDA) 2020-2022, a 
implantação do Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC presencial) em todas as unidades do Ifal, e a 
atualização da Carta de Serviços. O Relatório da 
Autoridade de Monitoramento da LAI 2021, 
encontra-se disponível em aqui.


https://drive.google.com/file/d/1aDO2AWiL-34U6A1g3BzAcnjme3Px260N/view
https://drive.google.com/file/d/1aDO2AWiL-34U6A1g3BzAcnjme3Px260N/view


34

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 2021, 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 novo modelo de 
trabalho, no entanto, não afetou as atividades do Plano Anual (Paint), 
uma vez que as ações planejadas foram realizadas. O detalhamento 
dessas ações realizadas em 2021 pode ser acessado no Relatório Anual 
de Auditoria (Raint). 

Todas as ações foram realizadas em ferramentas do Gsuit, mas 
estão sendo incluídas para monitoramento no sistema E-Aud, que 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. Em 2021 foram monitoradas 54 recomendações, 
tendo sido encaminhadas respostas de todas elas; destas, 39 foram 
acatadas e constam como concluídas no sistema. As demais 
permanecem em monitoramento ou aguardando a análise do Órgão de 
Controle.

Do Sistema ALICE do TCU foram recebidas e encaminhadas às 
áreas responsáveis 101 manifestações sobre processos licitatórios. 07 deles 
com alertas de situações que podem significar algum risco. Do sistema E-
pessoal, também do TCU, foram tratados 471 processos: 162 que 
permanecem sendo monitorados pelo TCU, 303 que foram arquivados e 06 
que foram encaminhados mas ainda estão em análise.

Em 2021 foram realizadas Ações de Auditoria nas áreas de:
a. Inovação – foram analisados os Objetivos Estratégicos 01 e 12 do PDI 

2019-2023 e os seus respectivos resultados para o ano de 2020, e 
identificado que: as metas não foram alcançadas, há fragilidades no 
monitoramento, na avaliação e na prestação de contas. Foi analisada 
ainda a Administração e Gestão da Política de Inovação e feitas 
recomendações à área.


b. Ensino Básico – realizado nos campi Piranhas, Palmeira dos Índios, 
Marechal Deodoro e na Proen, o trabalho priorizou a avaliação da 
conformidade das ações realizadas durante o Ensino Remoto Emergenial 
com a Resolução nº 50/2020/CS. Foram analisados ainda os aspectos 
relacionados à transparência das informações no site, aos controles 
utilizados e à gestão dos riscos envolvidos no processo. 

c. Ensino Graduação – semelhante ao trabalho realizado no Ensino Básico, 
no entanto, voltado à Graduação.


d. Orçamento e Finanças – realizadas análises quanto à utilização do 
orçamento disponibilizado ao Ifal, quanto ao alcance do Objetivo 
Estratégico nº 07 do PDI 2019/2023, quanto à meta do indicador Taxa de 
Crescimento da Captação de Recursos e quanto ao acompanhamento 
físico-financeiro das ações. 


e. Relacionamento entre o Ifal e a Fundepes – realizada por determinação 
do TCU (monitoramento das recomendações já encaminhadas em 2020). 

http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/auditorias/planos-anuais/2021/2021.pdf/view
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/auditorias/RaintIfal2022.docx.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/auditorias/RaintIfal2022.docx.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/auditorias/planos-anuais/2021/2021.pdf/view
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/auditorias/RaintIfal2022.docx.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/auditorias/RaintIfal2022.docx.pdf
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f. Ação de Saúde do Servidor – avaliou os protocolos e os controles 
para garantir a saúde física e mental dos servidores no momento de 
retorno às atividades presenciais. 

g. Processo de Seleção de Docentes para atuação em Programas 
do Ifal – a ação analisou os controles adotados nos processos de 
seleção de docentes para atuar no Novos Caminhos e no Alvorada. A 
ação foi desenvolvida pois o tema foi alvo de manifestações na 
Ouvidoria e por ter sido objeto de ação semelhante anteriormente 
realizada pela CGU (que analisou o Pronatec).


h. Sustentabilidade Ambiental – ação realizada monitorando as 
recomendações das ações de 2019 e 2020, uma vez que até o 
momento nenhuma foi atendida. As recomendações foram baseadas 
em acórdãos do TCU e tem por objetivo indicar ao Ifal o que tem sido 
cobrado às instituições quanto ao tema. 


i. Análise dos contratos de Impressoras e Telefonias – emissão de 
notas de auditoria nos processos após encaminhamento da 
Procuradoria Federal do Ifal que recomendou a manifestação da 
Auditoria Interna considerando os fatores de risco dos referidos 
processos durante o funcionamento remoto das atividades do Ifal. 
Foram analisados os processos da Reitoria e dos campi Maragogi, 
Satuba, Penedo, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios e Murici. 

j. Análise de licitação de compra de equipamentos topográficos – 
análise do processo licitatório e emissão de nota de auditoria após 
denúncia recebida via Ouvidoria.

Corregedoria  

A Corregedoria do Ifal atualmente figura como uma Unidade Setorial 
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.

As atividades e processos de trabalho da Corregedoria estão 
regulados atualmente pela Portaria nº 1.986, de 02/07/2021, a qual se 
apresenta como maior produto do Planejamento do ano de 2021 e marco de 
extrema relevância para atuação da Unidade de Correição do Ifal. 

A portaria em questão estabeleceu diretrizes, procedimentos e 
atribuições relacionados ao gerenciamento, acompanhamento e à supervisão 
das atividades de correição, institucionalizando ações e garantindo a 
organização e continuidade dos processos de trabalho da Corregedoria.

Além da Portaria Normativa, há de se destacar a existência das 
Instruções de Trabalho, as quais consistem em documentos norteadores que 
elencam de forma objetiva e prática os procedimentos de rotina da área 
correcional, visando garantir a organização e continuidade dos seus 
processos de trabalho ao longo do tempo. 


Os processos tramitados pela Corregedoria são identificados como 
processos correcionais propriamente ditos e processos com 
manifestação da Unidade de Correição. No tocante aos processos 
correcionais, a partir da análise das demandas existentes no setor, adotou-se 
no controle interno a seguinte classificação: ‘Em andamento’ e ‘Concluído’. 
Nesse sentido, no final do ano de 2021, registramos o que se apresenta no 
Quadro 2 na página a seguir.




Quadro 2: Processos na Corregedoria (dez/2021)

PROCESSOS EM ANDAMENTO 22

PROCESSOS CONCLUÍDOS 39

Fonte: Corregedoria do Ifal.

Quadro 3: Classificação dos processos em andamento (dez/2021)

INSTRUÇÃO PRELIMINAR 
(Processos que se encontram na fase de diligências investigativas)

14

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 
(Processos que encerraram a fase investigativa preliminar e aguardam a 

emissão de juízo)
4

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
(Processos que constam Juízo de admissibilidade decidindo pela 

instauração de procedimento e aguardam emissão de Portaria 
instauradora designando comissão)

0

PROCEDIMENTOS ACUSATÓRIOS 
(Procedimentos acusatórios em andamento)

4

CONCLUSÃO/ENCERRAMENTO 
(Processos encaminhados para providências finais de decisão pela 

autoridade julgadora)
0

Fonte: Corregedoria do Ifal.
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	 Quanto aos 22 processos em andamento, fora realizada 
classificação da respectiva fase do processo, quais sejam: ‘Em Instrução 
Preliminar’, ‘Para emissão de Juízo de Admissibilidade’, ‘Para Instauração 
de Procedimento’, ‘Em Procedimentos Acusatórios’ e ‘Para Julgamento/
Conclusão’ (Quadro 3).

	 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 418 processos com manifestação da 
Unidade de Correição em 2021, sendo distribuídos da seguinte forma:


• 357 de progressão funcional;

• 46 declarações;

• 09 de aposentadoria;

• 01 exoneração; 

• 03 vacâncias; e

• 02 de redistribuição. 

	 Em geral, levando em conta os números de processos 
correcionais propriamente ditos (em andamento e concluídos), e os de 
manifestação correcional, foram registrados 479 processos que 
contaram com análise da Corregedoria de algum modo.

Em 2021, foram recebidas 25 novas demandas correcionais 
pela Corregedoria, sendo: 15 denúncias e 10 representações. Foram 
emitidos 38 juízos de admissibilidade e instaurados 04 procedimentos 
acusatórios, cujas conclusões estão previstas para o ano de 2022. 
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Em 2021, verificou-se a priorização da adoção do Termo de 
Ajustamento de Conduta - TAC como procedimento administrativo voltado 
à resolução consensual de conflitos, conforme previsão na IN CGU nº 17 
de 20/12/2019. Nesse sentido, a Corregedoria firmou 07 Termos de 
Ajustamento de Conduta com servidores do quadro permanente do Ifal, 
o que evidenciou significativo avanço na adoção de tal instrumento, 
quando comparado a anos anteriores.

Fonte: Corregedoria do Ifal.

Gráfico 3: Número de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC)

da ausência de materialidade, se observa a necessidade de ajuste de 
procedimentos no âmbito da gestão. Assim, em 2021, foram emitidas 05 
recomendações correcionais.

Tal como no ano de 2020, a Corregedoria trabalhou no incentivo e 
socialização de capacitações para os servidores que integram o seu 
banco de dados em 2021, registrando a participação de 31 servidores nas 
capacitações atreladas à temática correcional.

Desse modo, observa-se que o ano de 2021 foi marcado por 
avanços significativos das atividades correcionais do Ifal, havendo 
destaque para o aspecto da normatização, com a publicação da Portaria 
nº 1.986, de 02/07/2021, que elevou o patamar da Corregedoria ao tratar 
sistematicamente de suas atribuições e competências, conferindo maior 
autonomia e otimização do desempenho de suas atividades, uma vez que 
passou atuar como autoridade instauradora, celebrando Termos de 
Ajustamento de Conduta - TACs - e emitindo portarias de natureza 
correcional, tendo competência, inclusive, para o julgamento de processos 
em que se verificasse a aplicação de advertência ou suspensão até 30 
(trinta) dias. 

Destaca-se que a Corregedoria promoveu a divulgação de seu 
relatório gerencial detalhado, contendo o diagnóstico do setor; as 
atividades desenvolvidas no exercício anterior; os resultados alcançados 
do Planejamento do ano de 2021; e o planejamento das atividades da 
Corregedoria para   o ano de 2022 em sua página, no portal do Ifal, no 
endereço: www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/
relatorio-de-gestao-correcional-2021.pdf.


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 

http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/relatorio-de-gestao-correcional-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/relatorio-de-gestao-correcional-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/relatorio-de-gestao-correcional-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/relatorio-de-gestao-correcional-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/relatorio-de-gestao-correcional-2021.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/relatorio-de-gestao-correcional-2021.pdf


Comissão de Ética 

	 A Comissão de Ética do Ifal é órgão de instância consultiva do 
dirigente máximo e dos demais servidores, com a responsabilidade de 
promover a ética na instituição, socializando-a por meio de ações 
amparadas em valores e princípios norteadores da conduta dos que nele 
prestam serviço, visando ao equilíbrio das relações sociais e de trabalho, 
tendo como fundamentos: o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, anexo ao Decreto 1.171/1994; o 
Decreto nº 6.029/2007; a Resolução nº 10/2008/Comissão de Ética Pública 
(CEP); e o Código de Ética do Ifal, aprovado pela Resolução Consup nº 
06/2015/CS.
               A Comissão de Ética (CE) do Ifal é composta por três membros 
titulares e respectivos suplentes, servidores públicos ocupantes de cargo 
efetivo do quadro permanente, designados por ato do Reitor. Sempre que 
possível, a formação da CE prioriza a composição equilibrada entre seus 
membros, em gênero, etnia, e cargos (técnicos e professores). Suas 
competências estão dispostas no referido Código de Ética desta instituição.

	 No ano de 2021, a Comissão de Ética do Ifal, além do tratamento 
dos procedimentos realizados e cumprimento da sua rotina regular, realizou 
6 ações educativas com um total de 130 participantes, de diversos Campi 
e  da Reitoria. Houve também a produção de produtos educacionais 
publicizados e encaminhados para os 1.847 servidores da instituição.

         Além disso, a Comissão respondeu 8 consultas, emitiu parecer em 3 
solicitações de análise de conflito de interesses e recebeu 5 denúncias.

Foram abertos 2 Procedimentos Preliminares e inadmitidas 3 
denúncias, além de convertidos 3 procedimentos preliminares em 
Processo de Apuração Ética - PAE.

Por fim, em 2021, a CE-Ifal aplicou 1 censura ética a servidor e 
também atuou colaborando no combate à fraude e corrupção junto à 
Comissão de Integridade do Ifal.

Ouvidoria 

	 Considerando que, para a gestão pública, a governança pode ser 
vista como um conjunto de ações que definem as responsabilidades e 
ajudam a desenhar os processos para tomadas de decisão, a Ouvidoria 
representa para a instituição um canal muito relevante que pode ajudar no 
posicionamento estratégico com base nos dados dos manifestantes 
registrados na plataforma falabr.cgu.gov.br.

	 A seguir, são apresentados os resultados extraídos do Fala.BR, 
Painel Resolveu? (cgu.gov.br) e das planilhas de controle interno da 
Ouvidoria.

	 No ano de 2021, 100% das manifestações foram respondidas 
dentro do prazo e com prazo médio de resposta satisfatórios. Vale ressaltar 
que, conforme Lei nº 13.460/2017 e em seu Decreto regulamentar nº 
9.492/2018, o prazo para resposta das manifestações é de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por igual período. Abaixo o quadro comparativo referente aos 
anos 2020 e 2021.


Fonte: Painel Resolveu? (consulta em 14/01/2022).

Figura 8: Manifestações de Ouvidoria - 2021
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http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/arquivos/res-no-06-cs-2015-aprova-o-codigo-de-etica-do-ifal-2.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/arquivos/res-no-06-cs-2015-aprova-o-codigo-de-etica-do-ifal-2.pdf
https://falabr.cgu.gov.br/
http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm
https://falabr.cgu.gov.br/
http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/arquivos/res-no-06-cs-2015-aprova-o-codigo-de-etica-do-ifal-2.pdf
http://www.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/comissao-de-etica/arquivos/res-no-06-cs-2015-aprova-o-codigo-de-etica-do-ifal-2.pdf


Quadro 4: Prazo de resposta das Manifestações de Ouvidoria

Ano Recebidas Respondidas 
no prazo

Respondidas 
fora do prazo

Tempo médio de 
resposta

2021 106 100% 0% 16,01

2020 73 100% 0% 14,12

2019 96 94% 6% 43,31

2018 75 80% 20% 30,91

2017 32 75% 25% 34,79

Fonte: Painel Resolveu? (consulta em 14/01/2022).

Fonte: Painel Resolveu? (consulta em 05/03/2021).

Figura 9: Manifestações de Ouvidoria - 2020

	 Analisando os anos de 2020 e 2021, foram mantidos grau de 
excelência referente aos cumprimentos de prazos em que todas as 
manifestações recebidas foram respondidas dentro do prazo, como 
pode ser confirmado por meio de consulta no Painel Resolveu:


	 Os dados do Quadro 4 demonstram que no ano de 2021 houve um 
aumento no número de manifestações em relação ao ano anterior. Vale 
ressaltar que, devido ao cenário da pandemia, no período de janeiro a 
setembro de 2021 o trabalho realizado foi remoto e, nos meses de outubro 
a dezembro de 2021, de forma híbrida.

A solicitação de providência por parte da Administração Pública 
foi o tipo de manifestação mais recorrente (48,1%) e, em segundo lugar, 
a comunicação (35,8%), que são as manifestações anônimas. Veja figura a 
seguir:


Fonte: Painel Resolveu? (consulta em 14/01/2022).

Figura 10: Tipos de Manifestações de Ouvidoria em 2021
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	 Quanto ao quantitativo de demandas por mês durante o ano de 
2021, conforme o Gráfico 4 abaixo, o mês mais demandado foi 
novembro, com 15 (quinze) manifestações, sendo 9 (nove) comunicações, 
4 (quatro) denúncias e 3 (três) solicitações.


Fonte: Painel Resolveu? (consulta em 10/02/2022).

Gráfico 4: Pedidos de Manifestação de Ouvidoria por mês - 2021

	 Os assuntos mais recorrentes, de acordo com a planilha de controle 
interno da Ouvidoria, estão descritos no Gráfico 5:


Fonte: Ouvidoria do Ifal.

Gráfico 5: Assuntos Recorrentes nas Manifestações de Ouvidoria - 2021

	 Ademais, é pertinente afirmar que a Ouvidoria não emite juízo a 
respeito das matérias que lhe são apresentadas, é feita apenas uma análise 
preliminar para verificar se a manifestação tem elementos mínimos suficientes 
para dar andamento ao caso.



	 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o produto do 
planejamento estratégico, sendo um documento que orienta as ações a serem 
executadas num período de 5 anos. 

	 O PDI atual do Ifal é referente ao intervalo de 2019 a 2023, aprovado 
pela Resolução n° 26/2019 e alterado pelas Resoluções n° 01/2020 (projeção de 
vagas), 76/2020 (indicadores) e 35/2021, 36/2021 e 37/2021 (inclusões de 
cursos), todas do Conselho Superior.

 	 Dentre outros importantes pontos contidos no PDI 2019-2023, 
destacam-se, para análise do presente capítulo: 


13 Objetivos Estratégicos, os quais são desafios que a instituição se propôs 
a alcançar ao final desses 5 anos.


34 Indicadores, que medem numericamente se os objetivos estratégicos 
foram alcançados. Vale ressaltar que a supracitada Resolução n° 76/2020-CS 
reduziu de 58 para 34 indicadores, consistindo numa revisão objetiva,  
considerando as principais qualidade de um indicador (utilidade, 
representatividade, confiabilidade etc.), de forma que alguns foram criados e 
outros sofreram alterações, foram excluídos ou permaneceram.


Metas quinquenais para os 34 indicadores, que desdobram-se em metas 
anuais divulgadas no Plano Anual de Atividades (PAA).


Iniciativas, que servem de norte para as iniciativas definidas a cada ano, bem 
como para os Projetos Estratégicos, ambos divulgados no Plano Anual de 
Atividades (PAA) e no Relatório de Gestão.


	 Apesar de todas as adversidades trazidas pelo segundo ano da 
pandemia da Covid-19, o terceiro ano de vigência do PDI contou com a busca 
contínua das áreas meio e fim para que os objetivos estratégicos fossem 
alcançados.


3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INICIATIVAS E INDICADORES
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	 A seguir, para cada um dos 13 objetivos estratégicos, são 
apresentados: os projetos/iniciativas realizados em 2021; um quadro 
indicando as metas e os resultados dos indicadores que medem o alcance 
do objetivo; gráficos apresentando o histórico desses indicadores. Cabe 
salientar que o cálculo do alcance de um objetivo estratégico está descrito 
no PDI: média ponderada dos desempenhos dos indicadores a ele 
vinculados. É necessário um resultado mínimo de 70% para considerar que 
um objetivo estratégico tenha sido alcançado.

http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/PDI-2019-2023.pdf
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/Alteracao-Projecao-Vagas.pdf
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/Revisao-Indicadores-2021-2023.pdf
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/inclusoes-de-cursos.pdf
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-anual-de-atividades
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-anual-de-atividades
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-anual-de-atividades
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/PDI-2019-2023.pdf
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/Alteracao-Projecao-Vagas.pdf
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/Revisao-Indicadores-2021-2023.pdf
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/arquivos-planejamento-institucional/inclusoes-de-cursos.pdf
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-anual-de-atividades
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-anual-de-atividades
http://www.ifal.edu.br/o-ifal/planejamento-institucional/plano-anual-de-atividades
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Fonte: Elaboração DPI/PRDI.

Figura 11: Mapa Estratégico do Ifal (2019-2023)



	 As relações entre o Ifal e as organizações (públicas, privadas, terceiro 
setor) ocorreram de diversas formas, sendo as mais comuns por meio de 
programas, projetos, estágios curriculares, cursos, eventos e mobilidade 
acadêmica.
	 Os seguintes programas de ensino foram desenvolvidos em 2021:

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

promove a iniciação à docência através de estágios de licenciandos em 
escolas públicas. O programa no âmbito do Ifal, para o ano de 2021, contou 
com 1 coordenador institucional (professor do Ifal), 6 coordenadores de área 
(professores do Ifal) e 159 Pibidianos (142 bolsistas da Capes e 17 do Ifal), que 
atuaram em 12 escolas (sendo 4 campi do Ifal e 8 parceiras). Mais 
informações no item 1.5 desse relatório.


• 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. Por meio de um processo seletivo 
foram ofertadas 98 bolsas, com participação de 1 coordenador institucional 
(professor do Ifal), 5 orientadores (professores do Ifal) e 12 preceptores, em 6 
escolas (sendo 3 campi do Ifal e 3 parceiras). Mais informações no item 1.5 
desse relatório.


	 Quanto à extensão, foi iniciado em 2021 o “Projeto Estratégico 
Observatório do Mundo do Trabalho“, que tem como objetivo promover o 
relacionamento entre os alunos do Ifal e o mundo do trabalho, dando visibilidade 
às oportunidades de estágio. Os resultados esperados são o aumento do 
número de vagas para estágio e promoção da empregabilidade; a ampliação e 
fortalecimento da rede de relacionamento com setores; o acompanhamento do 
mercado por meio de pesquisa regular visando a integração escola-empresa e a 
criação de novas empresas juniores.


	 Destaca-se que em 2021 foi criada a Comissão de apoio à Extensão 
para discutir, aconselhar, sugerir, opinar e propor sobre assuntos relevantes à 
extensão no âmbito do Ifal. 

No intuito de atender demandas da sociedade, foram lançados os 
Editais de Fluxo Contínuo para o Programa de Extensão Agricultura Familiar 
- PEAF, que visa atender a comunidade, especificamente os agricultores e 
produtores rurais familiares, cooperativas e associações rurais, para a difusão e/
ou aprimoramento de tecnologias, promoção de práticas sustentáveis de 
produção, além de incentivar o cooperativismo e o associativismo, a geração de 
emprego e a distribuição de renda. Também foi lançado o Edital Programa 
Mulheres Empreendedoras, que visa à consolidação das políticas públicas e 
diretrizes governamentais de inclusão educacional, social e produtiva, 
principalmente de mulheres em situação de vulnerabilidade social, mediante 
ações de extensão nessa área.

	 Com a execução das ações de extensão (Cursos, Programas, 
Projetos e Eventos) foram beneficiados 11 municípios (indicador 1.1), dentre 
eles 2   municípios do estado de Pernambuco (Bom Conselho e Lagoa de São 
José)   e 1 município do estado de Sergipe (Neópolis). Os demais foram todos 
municípios alagoanos (Branquinha, Inhapí, Jacaré dos Homens, Limoeiro de 
Anadia, Maribondo, Olivença, Ouro Branco e Traipú). Nesse somatório estão 
excluídos os municípios atendidos em 2019 e 2020.
	 No âmbito da pesquisa/inovação, destacamos as seguintes parcerias 
realizadas: 

• Convênio com a Cooperativa de Colonização Agropecuária e Industrial 

Pindorama, para desenvolver ações conjuntas de ensino, pesquisa, extensão 
e inovação visando ao desenvolvimento técnico e tecnológico dos processos 
e produtos de interesse comum, bem como disponibilizar aos estudantes e 

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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docentes capacitação profissional nas áreas de apicultura e hidroponia, além 
de estágios e visitas técnicas nessas áreas e em educação ambiental.


• Estabelecimento de parcerias através do Edital de Chamada Interna - 
Oficinas 4.0, o qual visou o acolhimento de projetos que atendessem aos 
critérios estabelecidos no “Edital nº 67/2021/Setec/MEC - Chamada Pública 
de Projetos para Apoio à Implementação das Oficinas 4.0”. Esse edital 
nacional teve como principal objetivo selecionar propostas de instituições da 
Rede Federal para a implementação de programa de capacitação de 
estudantes denominado “Oficinas 4.0”.  Nesse sentido, 5 parcerias com 
escolas de Alagoas foram estabelecidas pelo Ifal através do Oficinas 4.0. 


• Estabelecimento de Parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS) para a aquisição do Portal Integra - Sistema de Gestão da Inovação: 
O Instituto Federal do Rio Grande do Sul desenvolveu o INTEGRA, seu Portal 

Quadro 5: Resultados do Objetivo Estratégico 1

INDICADOR Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

1.1. Número de municípios beneficiados pelos programas/
projetos/ações.

Proex 50 80 10 11 100%

95,8% SIM
1.2. Índice de efetividade das parcerias estabelecidas. Proen, Proex e 

PRPPI
50 80% 80% 73,28% 91,6%

Fonte: Proen, Proex e PRPPI.

da Inovação que possui o objetivo de estimular a execução de projetos de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em parceria com 
organizações públicas e privadas para atender às demandas dos arranjos 
produtivos, sociais e culturais. O sistema já está em implantação no Ifal.


	 Assim, em 2021 as três Pró-reitorias relacionadas a esse objetivo  
(Proen, Proex e PRPPI) totalizaram 685 parcerias ativas (sem repetições), sendo 
que 502 foram utilizadas no ano, caracterizando um percentual de 73,28% de 
efetividades das parcerias (indicador 1.2).

	 Por fim, considerando o desempenho (resultado/meta) dos indicadores 
anteriormente citados, conclui-se que o Objetivo Estratégico 1 foi alcançado 
em 2021, conforme quadro a seguir.
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Gráfico 6: N° de municípios beneficiados
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Fonte: Relatório de Gestão 2020 (histórico) e Proex (2021). 
Observação: A partir de 2021 a contagem passou a considerar apenas os NOVOS municípios atendidos na 
vigência do PDI.

Gráfico 7: Índice de efetividade das parcerias estabelecidas
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Fonte: Proen, Proex e PRPPI. 
Observação: Indicador incluído na revisão do PDI. Início em 2021.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito

	 No Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos 
Estudantes do Ifal - Peipe, estão descritas 20 ações para implementação dos 
objetivos específicos que lá constam. No ano de 2021, foram implementadas e 
continuadas 13 dessas ações, ou seja, 65% do Peipe foi executado (indicador 
2.4), por meio das seguintes iniciativas:
• Atualização da Resolução que instituiu e orientou os processos no Ensino 

Remoto Emergencial para atender mais adequadamente a necessidade dos 
estudantes no período pandêmico de aulas remotas;


• Elaboração da Resolução nº 45 que institui e orienta o Retorno Gradual e 
Escalonado às Atividades Acadêmicas no Ifal;


• Implantação dos monitores virtuais – 452 bolsas na totalização dos 16 
campi.

	 Dentre os Projetos Estratégicos do Ifal em 2021, consta o da 
“Institucionalização da Educação a Distância - 1ª fase”, voltado  ao 
desenvolvimento de um portfólio de cursos EaD com esforço institucional, para 
além das iniciativas fomentadas pelos programas federais. Nesse sentido, após a 
realização de reuniões com gestores, professores e técnicos para planejamento 
das atividades, como também com os estudantes dos cursos técnicos 
subsequentes em Guia de Turismo e em Informática na modalidade a distância, 
foram mobilizados os recursos institucionais necessários para a retomada das 
atividades acadêmicas de tais cursos nos polos Arapiraca, Cajueiro, Maceió, 
Palmeira dos Índios, Penedo e Santana do Ipanema. Tais ofertas foram 
interrompidas em 2018 por problemas no processo de pactuação do Programa 
Bolsa Formação. Também foi necessária a realização de formação com os 
professores que atuaram e ainda atuarão nos cursos retomados, cuja previsão 
de finalização é em 2022. Em paralelo, foram realizadas reuniões com os 
Diretores gerais dos campi e outros gestores da área de ensino, no sentido de 
sensibilizar essa parcela da comunidade acadêmica do Ifal.

Havia a previsão em 2021 de submissão de proposta à Capes para nova 
oferta de vagas e possível ampliação da oferta de cursos (Graduação e Pós-
graduação) dentro do Sistema UAB, para início das atividades em 2022. Porém, a 
Capes adiou para o ano de 2022 o lançamento do Edital regulamentador do 
processo de oferta de vagas para o triênio 2022-2023-2024.

	 Outro Projeto Estratégico em 2021 foi o “Plano de Ação da EJA”, voltado  
ao desenvolvimento de ações para implementação de uma Política de Educação 
de Jovens e Adultos integrada à Qualificação Profissional no âmbito Ifal, bem como 
contribuir para o crescimento e fortalecimento das políticas municipais para a área. 
Nesse sentido, foi elaborada a minuta do Edital para o processo seletivo dos 
professores formadores para atuarem no curso de formação continuada para 130 
professores da rede federal e dos oito municípios parceiros do projeto. Ainda nesse 
âmbito, houve uma retomada dos contatos com as novas equipes das Secretarias 
Municipais de Educação, bem como com a Coordenação da Educação de Jovens 
e Adultos - Coeja/MEC, para a prorrogação da execução do referido Projeto, que 
concluirá seus trabalhos na íntegra em dezembro de 2023, justificado por conta 
dos efeitos da pandemia da Covid-19.

	 Quando à Assistência Estudantil, destaca-se que em 2021:

• 68,3% dos discentes elegíveis receberam auxílios/bolsas (indicador 2.2);

• 41,88% dos discentes foram atendidos pelo menos uma vez por um 

profissional da AE (indicador 2.8);

	 É válido ressaltar que, devido ao contexto pandêmico e suspensão das 
atividades acadêmicas presenciais, o acesso ao estudante foi muito difícil no que 
se refere aos Programas da Assistência Estudantil, mesmo diante de todos os 
esforços institucionais de restabelecimento de vínculo. Entretanto, com a criação 
do Auxílio Conectividade, foi possível minimizar a perda de vínculo institucional, 
fortalecendo a permanência e conclusão com êxito de nossos estudantes.
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	 Além do exposto acima, 18,75% dos campi do Ifal ofertaram 
alimentação gratuita para alunos da Educação Básica. (indicador 2.1) 
Devido ao período pandêmico, nenhum campus estava fornecendo alimentação 
devido à suspensão das atividades acadêmicas  presenciais. No entanto, 
mesmo diante desse contexto, os Campi Penedo e Coruripe conseguiram 
fornecer kits de alimentos adquiridos com recursos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). O Campus Penedo, além dos kits, também 
conseguiu fornecer lanches com o retorno à presencialidade, assim como o 
campus Piranhas, que também ofertou lanches ao final desse ano. Atualmente, 
diversos campi já se encontram com planejamento de fornecimento de 
alimentação para 2022, seja através do PNAE ou do Panes, inclusive alguns já 
estão com processos de chamada pública e de contratação de empresas em 
andamento.

	 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.

	 No que se refere aos cursos de Pós-graduação Lato e Stricto Sensu, 
observando-se os normativos em vigência que tratam sobre o Ensino Remoto, 
tempo de integralização, prorrogação de prazo e os calendários acadêmicos e 
cronogramas de aula de cada curso/Campus, os prazos para conclusão dos 
estudantes que se encontravam nos cursos de Pós-Graduação foram 
revistos no intuito de garantir o tempo necessário para sua conclusão, 
resguardando, inclusive, os direitos desses sujeitos.

	 A Pesquisa desenvolveu iniciativas voltadas à motivação dos 
estudantes a partir da visualização de oportunidades institucionais. Assim, 

a permanência e conclusão com êxito dos cursos ofertados pelo Ifal é favorecida 
pela divulgação interna dos Editais de programas de iniciação científica e 
tecnológica:

• Criação da conta @ifal.pesquisa no Instagram;

• Criação de canal de eventos na PRPPI no YouTube (bit.ly/Eventos-PRPPI-

YouTube);

• Criação do canal Ouvidoria PRPPI, pelo Google Meet, para atendimento ao 

corpo discente e docente interessados nos programas Pibic/Pibiti (bit.ly/
Ouvidoria-PRPPI).


	 Vale ressaltar que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic) contém mecanismos para ações afirmativas aos discentes. Deste 
modo, eventos como o lançamento de editais da PRPPI pelo YouTube e a 
postagem frequente de cartazes no Instagram traz uma interação maior com os 
discentes e os permite ter acesso complementar aos conteúdos e oportunidades 
nos âmbitos da Pesquisa e Inovação no Ifal.

	 A Plataforma Nilo Peçanha divulga anualmente os resultados de 
importantes indicadores da Rede Federal, que refletem os efeitos dos esforços 
realizados para a permanência e conclusão com êxito dos estudante:

• Eficiência Acadêmica (indicador 2.3): 41,4%; 
• Taxa de Conclusão Ciclo (indicador 2.5): 35,33%; 
• Taxa de Evasão Ciclo (indicador 2.6): 49,97%; 
• Taxa de Retenção Ciclo (indicador 2.7): 14,67%. 
	 Por fim, considerando o desempenho (resultado/meta) dos indicadores 
anteriormente citados, conclui-se que o Objetivo Estratégico 2 foi alcançado 
em 2021, conforme quadro a seguir.
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Quadro 6: Resultados do Objetivo Estratégico 2

INDICADOR Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance  
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

2.1. Campi com oferta de alimentação gratuita para alunos da 
Educação Básica.

Proen 10 100% 37,5% 18,75% 50%

81,53% SIM

2.2. Discentes elegíveis beneficiados com auxílios/bolsas da 
Assistência Estudantil.¹

Proen 10 75% 75% 68,3% 91,07%

2.3. Eficiência Acadêmica.² Proen 15 52,5% 48,5% 41,4% 85,36%

2.4. Percentual de execução das ações do PEIPE. Proen 10 85% 70% 65% 92,86%

2.5. Taxa de Conclusão (ciclo). Proen 15 42% 38% 35,36% 93,05%

2.6. Taxa de Evasão (ciclo). Proen 15 (até) 48% (até) 52% 49,97% 100%

2.7. Taxa de Retenção (ciclo). Proen 15 (até) 10% (até) 10% 14,67% 53,3%

2.8. Taxa de discentes atendidos pela Assistência Estudantil. Proen 10 50% 50% 41,88% 83,76%

Fonte: Proen.

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

² Composta pelos indicadores de conclusão, evasão e retenção num ciclo de formação. Ex: A eficiência acadêmica em 2021 é calculada considerando as matrículas nos cursos cujo ciclo terminaria em 2020 + 1 ano.

   Fórmula: Conclusão Ciclo + [Conclusão Ciclo / (Conclusão Ciclo + Evasão Ciclo)] x Retenção Ciclo.
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Gráfico 8: Campi com oferta de alimentação gratuita 
para alunos da educação básica
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Gráfico 9: Discentes elegíveis beneficiados com auxílios/
bolsas da Assistência Estudantil
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Gráfico 10: Percentual de execução das ações do 
PEIPE
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Fonte: Relatório de Gestão 2020 (histórico) e Proen (2021).
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Gráfico 12: Eficiência Acadêmica
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Gráfico 13: Taxa de Conclusão (ciclo)
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Gráfico 14: Taxa de Evasão (ciclo)
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Gráfico 15: Taxa de Retenção (ciclo)
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Quadro 7: Resultados do Objetivo Estratégico 3

Indicador Responsável Peso Meta  
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

3.1. Percentual de implantação dos NEABI´s. Proen 50 100% 75% 87,5% 100%
100% SIM

3.2. Percentual de salas do NAPNE equipadas. Proen 50 60% 50% 56,25% 100%

Fonte: Proen.

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

	 Em 2021 foi concluído o edital de licitação para contratação de 
profissionais especializados para atendimento de estudantes com 
necessidades específicas, o qual está aguardando a publicação da data da 
sessão pública. 

	 Também estava prevista a implantação do projeto de 
acompanhamento de estudantes com necessidades específicas, que, 
considerando o atual contexto pandêmico e as dificuldades de mapear 
remotamente as necessidades específicas de estudantes atendidos em 
cada campus, houve a necessidade de prorrogar a sua execução para este 
ano de 2022.

	 Quanto aos núcleos com temática em inclusão e diversidade (Neabi 
e Napne), temos:


• Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas/Neabi: 14 campi 
(87,5%) já implantaram o Neabi (indicador 3.1), à exceção dos campi 

Benedito Bentes e Viçosa. Apesar da meta ter sido superada (75%), permaneceu 
inalterado o resultado quando comparado a 2020.


• Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas/Napne: 09 
campi (56,25%) possuem sala para o Napne (indicador 3.2) 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. Embora tenha sido 
superada a meta prevista (50%), permaneceu inalterado o resultado quando 
comparado a 2020.


	 

	 Por fim, considerando o desempenho (resultado/meta) dos indicadores 
anteriormente citados, conclui-se que o Objetivo Estratégico 3 foi alcançado em 2021, 
conforme quadro a seguir.	
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Gráfico 16: Percentual de implantação dos NEABI´s
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Gráfico 17: Percentual de salas do NAPNE equipadas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantir a infraestrutura física e tecnológica adequadas, com foco na otimização da oferta de cursos e no desempenho 
das atividades acadêmicas e administrativas 

	 Quanto à infraestrutura física, o Ifal previu 24 iniciativas no PDI. Em 
2019 foram entregues 25% deste quantitativo, totalizando 06 obras; no ano de 
2020, foram concluídas outras 02 obras, elevando o percentual para 33,33%. 
Em 2021 houve a conclusão da obra de complementação do Campus São 
Miguel do Campos. Com essa entrega, o percentual passou para 37,50% de 
obras entregues do PDI (indicador 4.2).

	 As obras de adequação da calçada externa e reforma/construção 
de guaritas e construção do espaço multieventos do Campus Maceió 
foram iniciadas no ano de 2021, ainda que a regularização do Campus junto à 
Prefeitura Municipal de Maceió não tenha se efetivado. Essas duas obras são 
referentes a processos licitatórios que foram finalizados em anos anteriores. 	
	 Outras duas demandas que estavam com o processo finalizado foram 
canceladas: o processo 23041046517/2019-82, que contemplava a execução 
do Campus Rio Largo, teve a licitação revogada por recomendação da 
auditoria da Controladoria Geral da União – CGU por falha processual. O 
processo 23041.017165/2020-91, cujo objeto era obra de complementação do 
edifício para engenharia do Campus Palmeira dos Índios, foi frustrado por 
inexecução contratual.


Em 2021, ocorreram 04 processos licitatórios para o atendimento de 
demandas institucionais. Dois desses, obra de reforma do refeitório e 
bancadas dos laboratórios do Campus Penedo e obra de adequação do 
Sistema de Combate a Incêndio e Pânico e SPDA do Campus Piranhas, 
tiveram as ordens de serviço emitidas em 2021. As outras duas demandas, 
construção do Campus Rio Largo e construção do Campus Batalha, têm a 
ordem de serviço prevista para 2022.

As obras de ampliação e modernização da rede elétrica do Campus 
Satuba e reforma e ampliação do Campus Viçosa, previstas para serem 
concluídas em 2021, tiveram o cronograma postergado devido ao atraso no 
repasse proveniente de recursos de emendas parlamentares, que foi superior a 
120 dias, resultando, por exemplo, na paralisação da obra do Campus Viçosa.

O projeto executivo da obra de complementação do Campus Santana 
do Ipanema foi iniciado pela ambientação dos laboratórios especiais, atendendo 
as especificações dos cursos técnicos da unidade, enquanto aguardava-se o 
levantamento topográfico atualizado. Entretanto, devido a intercorrências dos 
profissionais da área de arquitetura, a atividade projetual foi interrompida. Com 
relação ao projeto da subestação do Campus Palmeira dos Índios, foi finalizado 
e aprovado na Equatorial Energia, porém o orçamento não foi concluído para que 
fosse possível dar prosseguimento ao processo licitatório.

	 Resumo de 2021:

• Projetos em andamento (02): ambientação dos laboratórios especiais do Campus 

Santana do Ipanema; subestação do Campus Palmeira dos Índios.

• Obras concluídas (01): obra de complementação do Campus São Miguel do 

Campos.

• Obras licitadas (04): obra de reforma do refeitório e bancadas dos laboratórios do 

Campus Penedo; obra de adequação do Sistema de Combate a Incêndio e 
Pânico e SPDA do Campus Piranhas; construção do Campus Rio Largo; 
construção do Campus Batalha.


• Obras em andamento (06): ampliação e modernização da rede elétrica do 
Campus Satuba; reforma e ampliação do Campus Viçosa; adequação da calçada 
externa e reforma/construção de guaritas do Campus Maceió; construção do 
espaço multieventos do Campus Maceió; obra de reforma do refeitório e 
bancadas dos laboratórios do Campus Penedo; obra de adequação do Sistema 
de Combate a Incêndio e Pânico e SPDA do Campus Piranhas.


	 Ações com o objetivo de garantir uma infraestrutura tecnológica 
adequada a toda a comunidade do Ifal foram:

•  Implantação do Datacenter do Ifal com tecnologia de Hiperconvergência, 

que permitiu o Ifal hospedar seus serviços digitais com maior segurança, bem 
como diminuindo o consumo de energia elétrica que a própria tecnologia utilizada 
proporciona.
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•  Implantação de Rede Sem Fio em todas as unidades do Ifal, garantindo 
o acesso aos estudantes e servidores a internet e aos sistemas 
institucionais nas nossas dependências.


• Aquisição de equipamentos de Segurança de Rede modernos que 
permitem o monitoramento, controle e proteção dos usuários dos serviços 
de TI no âmbito do Ifal.


	 No Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 
estava prevista a aquisição de 1.878 itens para atender aos 13 Objetivos 
Estratégicos presentes no PDI. Como o ano de 2021 foi um ano atípico, 
marcado pela pandemia da Covid-19 e pela escassez de recursos financeiros, 
foram priorizadas as aquisições e investimentos de maior impacto no ensino, 
pesquisa, extensão e no desenvolvimento das atividades administrativas do 
Ifal, configurando em 34,1% de implementação das ações do PDTIC 
(indicador 4.1).

	 No que diz respeito às contratações, mantiveram-se regionais de 
compras para melhor gerenciamento do calendário de compras comuns. 
Os percentuais de atendimento por regional foram os que seguem: Reitoria 
92%, Maceió 100%, Satuba 66%, Arapiraca 33%, Palmeira 20%, Marechal 
75%. A execução do planejamento das contratações de todo o Ifal foi de 
69%. Ressalta-se que o índice foi afetado negativamente mais uma vez pela 
redução de pessoal nas áreas de suprimentos. Destaca-se a inserção no 
calendário de compras comuns de itens de laboratórios, fato que aumenta 
substancialmente a quantidade de compras comuns ao tempo em que 
impede o desabastecimento de materiais para laboratórios.

Ainda, inovações foram trazidas ao Instituto, como por exemplo o 
Almoxarifado Virtual, o TáxiGov e um novo formato de contratação para 
manutenção predial, este último com objetivo principal de manter as 
estruturas físicas das unidades sem a necessidade de fazer novas 
contratações a cada tipo de serviço que precisa vir a ser realizado.
	 Tais esforços são realizados com foco na otimização da oferta de 
cursos e no desempenho das atividades acadêmicas e administrativas do Ifal. 
Para o ano de 2021, estavam previstos a implantação de 04 cursos, sendo 02 

de Graduação e 02 da Educação Básica: Superior de Tecnologia de Horticultura 
(Campus Maragogi), Bacharelado de Engenharia da Computação (Campus Palmeira 
dos Índios), Técnico Integrado ao Ensino Médio em Restaurante e Bar na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos (Campus Maragogi) e Técnico Integrado 
ao Ensino Médio em Informática (Campus São Miguel dos Campus). Devido à 
manutenção do período pandêmico da Covid-19, a permanência do Ensino Remoto 
Emergencial para o ano, e consequente atraso nos calendários letivos, houve a 
necessidade de aguardar a estabilidade da situação, e reprogramar a implantação 
dos referidos cursos para o ano/período letivo 2022. Somente foi possível a 
implantação do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática para 
a Internet, após a reorganização da proposta inicial do curso, no Campus São 
Miguel dos Campos, em uma ação relevante de consolidação da expansão do Ifal, 
representando um marco, por ofertar o primeiro curso integrado do campus, com 
vistas a atender às demandas do município e da região circunvizinha por educação 
pública, gratuita e de qualidade.

Ainda no ano de 2021, foram aprovados  04 cursos para início de 
funcionamento no ano/período letivo 2022, são eles: Técnico Integrado ao 
Ensino Médio em Logística no Campus Benedito Bentes; Técnico Integrado ao 
Ensino Médio em Informática no Campus Rio Largo; Bacharelado em Química 
Industrial no Campus Penedo; Licenciatura em Matemática para o Campus 
Piranhas.

O curso a ser implantado no Campus Piranhas, conforme consta no PDI, 
estava previsto para o ano de 2022, mas foi aprovado em 2021 e os trâmites para o 
processo seletivo pelo Sisu 2022.1 foram encaminhados. Os cursos de Bacharelado 
em Química Industrial, o Técnico Integrado em Logística e o Técnico Integrado em 
Informática não constavam no PDI, mas em atendimento às demandas para os 
referidos cursos, nos respectivos campi,  foram aprovados pelo Conselho Superior e 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para início em 2022.1. 
	 Por fim, considerando o desempenho (resultado/meta) dos indicadores 
anteriormente citados, conclui-se que o Objetivo Estratégico 4 não foi alcançado 
em 2021, conforme quadro a seguir.
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Quadro 8: Resultados do Objetivo Estratégico 4

Indicador Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

4.1. Taxa de implementação das ações do PDTIC¹. PRDI 50 100% 100% 34,1% 34,1%
47,79% NÃO

4.2. Taxa de obras entregues². PRDI 50 100% 61% 37,5% 61,48%

Fonte: PRDI.

¹  (número de ações do PDTIC implementadas / número de ações do PDTIC previstas para o biênio) x 100.

²   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.

Gráfico 19: Percentual de obras entregues (do PDI)
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Gráfico 18: Taxa de implementação das ações do PDTIC
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Fortalecer a gestão participativa e democrática 

	 Conforme o Inciso VII, art. 4º, da nova Resolução 22/Cepe/2021, que 
aprovou o Regulamento para constituição e funcionamento dos Colegiados dos 
Cursos de Graduação do Ifal, esses colegiados conduzirão e validarão o processo 
de eleição de coordenador de curso de acordo com o normativo institucional 
vigente. O Campus Maceió desenvolveu processo eleitoral por onde 6 
coordenadores de cursos de graduação foram eleitos por processo eletivo 
em 2021, com base no normativo “Regulamento para Eleição de Coordenadores 
de Curso e de Área do Ifal”, do mesmo campus. Os coordenadores eleitos foram 
dos seguintes cursos: Física, Matemática, Letras, Química (licenciaturas), 
Sistemas de Informação (Bacharelado) e Design de Interiores (Superior de 
Tecnologia). Outros 4 coordenadores foram eleitos por aclamação nos 
colegiados dos cursos de Física (Piranhas), Laticínios (Satuba), Gestão Ambiental 
(Marechal Deodoro) e Sistemas de Informação (Arapiraca), por falta de 
candidatos. O Degrad apresentou normativo para institucionalização desse 
processo eleitoral no Ifal para coordenadores de curso de graduação. O 
normativo (constante na minuta para as Normas de Organização Didática para as 
Graduações) está em análise.

	 Não houve desenvolvimento de iniciativas voltadas a promover o 
orçamento participativo em 2021. Ocorreu, no exercício, contingenciamento 
orçamentário inicial em 60% das dotações das principais ações orçamentárias, 
conforme LOA 2021 (Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021), sendo liberadas 
somente 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 uma readaptação 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, e 
simultaneamente, a preparação para o iminente retorno das atividades 
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presenciais ou semipresenciais. Diante do quadro de incertezas quanto à liberação 
ou não do orçamento e os impactos decorrentes da pandemia, optou-se, assim 
como em 2021, por não desenvolver iniciativas referentes à implementação do 
Orçamento Participativo.

	 Os Conselhos de Campus (Concamp) são instâncias descentralizadas para 
democratizar a tomada de decisão nas políticas de ensino, pesquisa, extensão, pós-
graduação e administração geral nos Campi. A situação em 2021 foi de que 14 dos 
16 campi possuem Concamp, ou seja, 87,5% (indicador 5.1). Os Campi Rio Largo 
e Satuba ainda não implementaram o Concamp.

	 Os órgãos colegiados realizaram 46,94% das reuniões ordinárias 
previstas regimentalmente (indicador 5.2), sendo que os resultados individuais 
por órgão foram os seguintes: 

• O Consup tem previsto reuniões bimestrais, que totalizam 6 no ano.  Em 2021 

foram realizadas todas as previstas (100%);

• O Cepe tem previsto reuniões mensais, que totalizam 12 no ano. Em 2021 foram 

realizadas 7 (58,33%); e

• Os Concamp realizaram 33 reuniões das 80 previstas, apontando um resultado 

de 41,25%. Os Campi Batalha e Penedo realizam, conforme regimento, reuniões 
trimestrais e os demais, à exceção de Rio Largo e Satuba, que ainda não 
possuem Concamp, realizam reuniões bimestrais. 	 


	 Além disso, a Assessoria Executiva promoveu a divulgação, no site do Ifal, 
dos cronogramas das reuniões dos órgãos colegiados e suas respectivas 
pautas, bem como as atas e Resoluções.

	 Por fim, considerando o desempenho (resultado/meta) dos indicadores 
anteriormente citados, conclui-se que o Objetivo Estratégico 5 foi alcançado em 
2021, conforme quadro a seguir.



Quadro 9: Resultados do Objetivo Estratégico 5

Indicador Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

5.1. Percentual de campi com a implementação 
e regulamentação dos Concamp.

Assessoria Executiva 50 100% 80% 87,5% 100%
79,34% SIM

5.2. Percentual de realização de reuniões de 
órgãos colegiados estratégicos.

Assessoria Executiva 50 100% 80% 46,94% 58,68%

Fonte: Assessoria Executiva.
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Gráfico 20: Percentual de campi com a implementação e 
regulamentação dos Concamp
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Fonte: Assessoria Executiva. 
Observação: Indicador incluído na revisão do PDI. Início em 2021.

Gráfico 21: Percentual de realização de reuniões de órgãos 
colegiados estratégicos
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Fonte: Assessoria Executiva. 
Observação: Indicador incluído na revisão do PDI. Início em 2021.



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, formada por membros 
da Proen, Proex e PRPPI, teve o trabalho intensificado com a Resolução nº 30/
Cepe, de 17 de junho de 2021, a qual aprovou a atualização do regulamento da 
Prática Extensionista como Componente Curricular (PECC) nos Cursos de 
Educação Superior do Ifal. Em 2021, também foram intensificadas as ações de 
sensibilização do processo de Curricularização da Extensão, com a realização da 
Formação em Serviço “Prática Extensionista como Componente Curricular: 
diversos olhares”, realizada remotamente, com participação de professores do 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Universidade Federal de Alagoas (Ufal) 
e Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), entre os dias 5 de maio a 30 de 
junho de 2021, onde 142 docentes, membros dos NDE, coordenadores de 
graduação, de pesquisa e de extensão, foram certificados pela participação. 
Também foi realizada a socialização de experiências e revisão dos PPCs dos 
cursos e das políticas aprovadas, com participação de 7 cursos que têm a 
curricularização da extensão oficializada em PPC e que tinham experiências para 
compartilhar com os membros do NDE dos cursos. Essa socialização aconteceu 
nos dias 6 e 7 de dezembro de 2021, com participação de 88 docentes 
coordenadores de curso de graduação, pesquisa e extensão e membros dos 
NDE.

	 No âmbito da extensão, foram desenvolvidos em 2021 dois Programas 
Institucionais (Artifal e Propeq), Eventos de extensão, Cursos de extensão e 
Projetos de Extensão não vinculados a Programas, contemplados com bolsas 
para estudantes do Ifal, além de ações extensionistas sem bolsas. O Programa 
Artifal objetiva formar grupos culturais/artísticos para a criação, construção, 
disseminação e preservação da cultura e da arte. Já o Programa Propeq visa 
disseminar/implantar os resultados das pesquisas desenvolvidas no Ifal e 
registradas na PRPPI, de modo a colocar seus benefícios a serviço da sociedade. 
Em 2020, o referido Edital só foi lançado em agosto, em decorrência da 

pandemia, com período de execução das ações previsto para iniciar em novembro 
daquele ano. Nesse sentido, os dados dessas ações foram computados 
juntamente com os dados do Edital do Propeq lançado em 2021, nos resultados 
de 2021. Considerando a realização de 15 projetos/Propeq e 115 projetos 
isolados, há um total 130 projetos de extensão, o que significa que 11,54% dos 
projetos de extensão de 2021 foram originados das pesquisas realizadas no 
Ifal (indicador 6.4).

	 Quanto ao ensino, houve a continuidade do Programa Residência 
Pedagógica e do Pibid (já detalhados no item 1.5 deste relatório). Porém, em 
virtude da situação da pandemia, não houve em 2021 edital pra seleção de 
projetos de ensino, de forma que o indicador do percentual de projetos de 
ensino oriundos da pesquisa e/ou extensão (indicador 6.3) obteve resultado 
zero.

	 No que se refere à Pesquisa e Inovação, foi lançado o Edital Pibic/Pibiti 
- 2020/2021, que selecionou projetos de pesquisa para a iniciação científica e 
tecnológica do Ifal, contemplando inclusive propostas de projetos de pesquisa 
oriundos de ações da extensão e do ensino. Foram ofertadas bolsas para alunos 
de cursos de nível superior, sendo financiadas pela PRPPI e unidades do Ifal, além 
de bolsas CNPq e Fapeal. Além do mais, foram realizados eventos científicos, 
como o VIII Encontro de Inovação, Tecnologia e Iniciação Científica (EITIC), 
que se destina às avaliações finais dos Projetos de Pesquisa Pibic/Pibiti.

	 No total, participaram 866 discentes (4,01% do total de matrículas na 
PNP - indicador 6.1), 335 docentes (31,2% do total de docentes na PNP - 
indicador 6.2) e 25 TAEs (2,96% do total dos TAEs na PNP - indicador 6.5) nas 
ações/projetos/programas de ensino/extensão/pesquisa/inovação, já excluindo 
as duplicidades.


Por fim, considerando o desempenho (resultado/meta) dos indicadores 
anteriormente citados, conclui-se que o Objetivo Estratégico 6 não foi 
alcançado em 2021, conforme quadro a seguir.
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Quadro 10: Resultados do Objetivo Estratégico 6

Indicador Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

6.1. Percentual de discentes envolvidos em programas/projetos/
ações.

Proen, Proex 
e PRPPI

20 7,5% 7,5% 4,01% 53,47%

62,2% NÃO

6.2. Percentual de docentes envolvidos em programas/projetos/
ações.

Proen, Proex 
e PRPPI

20 37,5% 37,5% 31,2% 83,2%

6.3. Percentual de projetos de ensino oriundos da pesquisa e/ou 
extensão.

Proen 25 10% 5% 0% 0%

6.4. Percentual de projetos de extensão oriundos do ensino e/ou 
pesquisa.

Proex 25 10% 10% 11,54% 100%

6.5. Percentual de técnicos envolvidos em programas/projetos/
ações.

Proex e 
PRPPI

10 3% 3% 2,96% 98,67%

Fonte: Proen, Proex e PRPPI.

Gráfico 22: Percentual de projetos de extensão oriundos do 
ensino e/ou pesquisa
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Fonte: Relatório de Gestão 2020 (histórico) e Proex (2021).

Gráfico 23: Percentual de projetos de ensino oriundos da 
pesquisa e/ou extensão
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Fonte: Relatórios de Gestão 2019/2020 (histórico) e Proen (2021).
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Gráfico 24: Percentual de discentes envolvidos em programas/
projetos/ações
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Fonte: Relatório de Gestão 2020 (histórico); Proen, Proex e PRPPI (2021).

Gráfico 25: Percentual de docentes envolvidos em programas/
projetos/ações
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Fonte: Relatório de Gestão 2020 (histórico); Proen, Proex e PRPPI (2021).

Gráfico 26: Percentual de técnicos envolvidos em programas/projetos/ações
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Fonte: Relatório de Gestão 2020 (histórico); Proex e PRPPI (2021).
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Quadro 11: Resultados do Objetivo Estratégico 7

Indicador Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

7.1. Taxa de crescimento da captação de recursos. Proad 50 10% 10% 36,17% 100%
100% SIM

7.2. Índice de eficiência no planejamento 
orçamentário.

Proad 50 0,9 a 1,1 0,9 a 1,1 0,98 100%

Fonte: Proad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Otimizar a gestão de recursos, maximizando a captação e melhorando a qualidade do gasto 
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	 Em 2021 foram captados recursos na ordem de R$ 7.456.183,32, 
36,17% maior se comparado ao ano de 2020 (indicador 7.1), impulsionados, 
principalmente, pelo aumento da captação de emendas parlamentares e das 
receitas próprias, demonstrando o esforço institucional para vencer os obstáculos 
impostos pela crise econômica e pela situação orçamentária, visando atingir as 
metas e objetivos propostos no PDI.

	 O índice de eficácia do planejamento orçamentário visa verificar se a 
execução orçamentária foi realizada com eficácia e de acordo com o 
planejamento. Este índice corresponde à média de quatro indicadores, a saber:

a) Indicador de equilíbrio: dotação prevista/despesa prevista. Este 
indicador mede se a unidade planejou suas despesas de acordo com sua 
realidade orçamentária.
b) Indicador de efetividade: dotação prevista/despesa executada. Este 
indicador mede se a unidade executou a dotação planejada.
c) Indicador de autonomia: dotação atualizada/dotação prevista. Este 
indicador demonstra se a unidade recebeu os créditos inicialmente 
previstos em seu planejamento, ou seja, na dotação prevista.
d) Indicador de execução: despesa realizada/dotação atualizada. Este 
indicador mede a capacidade de execução dos créditos recebidos ao 
longo do exercício financeiro.

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 e Despesas de 
Capital, com os Recursos do Tesouro, para a Reitoria e para os campi. Nessa 
Ação Orçamentária estão alocados os recursos para a manutenção e o 
funcionamento das unidades e para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas. O resultado é ordenado em escalas (faixas) que demonstram o 
rendimento orçamentário, conforme Quadro 13. Em 2021, obtivemos 0,98 de 
eficiência no planejamento orçamentário (indicador 7.2), que corresponde ao 
conceito Ótimo, um grande resultado, apesar dos prejuízos causados pela 
pandemia da Covid-19 e pela redução significativa do orçamento em 2021, que 
obrigou uma mudança importante na execução, se comparada ao planejamento.

	 Por fim, considerando o desempenho (resultado/meta) dos indicadores 
anteriormente citados, conclui-se que o Objetivo Estratégico 7 foi alcançado  
em 2021, conforme quadro a seguir.



Gráfico 27: Taxa de crescimento da captação de 
recursos
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Fonte: Relatório de Gestão 2020 (histórico) e Proad (2021).

Quadro 12: Recursos captados (R$)

RECURSOS CAPTADOS 2020 2021

Receita Própria 186.135,41 1.185.371,25

Emendas Parlamentares 330.000,00 2.100.000,00

Convênios, Acordos, Termos de Execução 
Descentralizada e instrumentos congêneres

4.959.400,67 4.170.812,07

5.475.400,67 7.456.183,32

Fonte: Tesouro Gerencial em 24 de fevereiro de 2021 e 08 de abril de 2022.

Gráfico 28: Índice de eficiência no planejamento 
orçamentário
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Quadro 13: Faixas e Conceitos para o Índice de Eficácia no Planejamento 
Orçamentário

0,9 a 1,1 Ótimo

0,8 a 1,2 Bom

07 a 1,3 Regular

Abaixo de 0,7 ou acima de 1,3 Ruim

Fonte: Proad.



A partir do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do Ifal, 
quinquênio 2019-2023, cada Comissão Local (uma em cada Campus e uma na 
Reitoria), com o suporte da Comissão Sistêmica, desenvolve um Plano de 
Sustentabilidade com ações/iniciativas conforme as práticas sustentáveis 
recomendadas no PLS. O diagnóstico das ações de 2021 está abaixo resumido 
por temática (conforme relatórios das comissões locais até abril/2021):

Material de consumo
• Campus Rio Largo: realizou levantamento de dados no período de 2018 a 

2021 e observou que para alguns materiais houve redução de consumo devido 
ao período de pandemia e campanhas de conscientização e sensibilização.


• Campus Satuba: fez o monitoramento do consumo com ações no controle de 
impressões, cópias, cartuchos e toners.


• Campus Coruripe: não houve possibilidade de obtenção de informações 
significativas nos anos anteriores, e nem em 2021.


• Campus Batalha: não houve registro de compras de copos descartáveis; sem 
dados significativos de impressões e cópias até o mês de setembro de 2021, 
com o retorno das atividades presenciais; nas impressoras foram 
disponibilizados documentos com QR Code como forma de obtenção de 
instruções para a redução de impressões e cópias.


• Campus Penedo: houve uma redução significativa do consumo de copos 
descartáveis durante o período de pandemia comparado ao período anterior.


• Campus Piranhas: foi evitada a extrapolação da cota básica contratual de 
impressões do campus; a redução do consumo de copos descartáveis não 
não foi executada devido ao trabalho remoto.


• Campus Santana do Ipanema: houve um levantamento de dados sobre o 
consumo global de copos descartáveis (pacotes com 100 unidades) e papel 
A4 (resmas) de janeiro a dezembro de 2021.
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• Reitoria: as informações levantadas para o ano de 2021 mostram que o 
consumo de papel A4 e copos descartáveis foi consideravelmente menor 
devido à pandemia de Covid-19 (forçou o trabalho remoto), quando comparada 
ao período anterior à pandemia (dados de 2017). 

Energia elétrica 
• Campus Rio Largo: houve um levantamento de dados referentes ao consumo 

(Kwh) e ao custo (R$) desse recurso no período de 2017 a 2021. Foi observado 
um aumento do consumo da energia elétrica de ponta (período entre 18h e 21h) 
a partir de 2019, devido à necessidade de reforma na rede elétrica do Campus.


• Campus Satuba: foram realizadas campanhas de conscientização e 
sensibilização; execução de parte da reestruturação das instalações elétricas, 
circuito interno de televisão (CFTV); e desenvolvimento de um projeto de 
geração de energia fotovoltaica para o Campus.


• Campus Coruripe: os dois últimos anos (2020 e 2021) não fornecem dados 
com valores de base sólida para o levantamento dos custos com energia 
elétrica, já que os maquinários dos laboratórios e ares-condicionados não 
foram utilizados. A previsão para os próximos anos é de redução considerável 
nos custos (por volta de 80%) com energia elétrica devido a entrada em 
operação, ainda no segundo semestre de 2021, da usina fotovoltaica de 
energia elétrica.


• Campus Batalha: foi realizado um levantamento quanto ao consumo de 
energia em 2021, e esse levantamento será feito para o ano de 2022.


• Campus Penedo: não foi possível fazer uma mensuração do custo e consumo 
desse recurso energético no Campus devido social e ao trabalho remoto.


• Campus Palmeira dos Índios: a instalação da usina fotovoltaica de energia 
elétrica no Campus, que está em fase de conclusão, trará uma economia nos 
custos (R$) de 40%. Foi feita uma revitalização da iluminação de vários setores 

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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do prédio, além de ser feita também a troca de instalações elétricas por 
soluções práticas e de baixo custo. Desenvolvimento dos projetos: 
“Explorando o tema energias renováveis e tecnologia de hortas em escolas 
públicas de Palmeira dos Índios (Modalidade Servidor)”, que envolve os alunos 
do campus quanto à energias renováveis e os das escolas do município 
quanto à produção de hortas nas escolas; “Projeto: Segurança e eficiência nas 
instalações elétricas residenciais: um serviço à comunidade de Palmeira dos 
Índios (modalidade servidor)”, que tem por objetivo analisar as instalações 
elétricas dos imóveis residenciais da comunidade carente; ação de pesquisa 
intitulada “Estudo da viabilidade econômica para a implantação de um sistema 
de telegestão de iluminação Palmeira dos Índios”, que visa a busca da 
melhoria da eficiência dos recursos energéticos do Campus. 


• Campus Piranhas: instalação de placas fotovoltaicas (sistema parcialmente 
instalado).


• Campus Santana do Ipanema: fez um levantamento da quantidade de 
lâmpadas que poderiam ter equipamento liga/desliga por presença. Depois, foi 
aberto processo direcionado à Coordenação de Suprimentos solicitando a 
compra do material necessário para a instalação desses equipamentos.


• Reitoria: comparando os dados de custo (R$) de energia elétrica pré-
pandemia (2018 e 2019) com os dados no período de pandemia, houve, no 
ano de 2021, uma redução no custo (R$) de aproximadamente 25% devido 
principalmente ao trabalho remoto. Houve, ainda no ano de 2021, investimento 
na otimização do consumo de energia elétrica com a compra e instalação de 
sensores de presença para lâmpadas e lâmpadas LED (mais eficiência e vida 
útil). 

Água e esgoto
• Campus Satuba: realização de campanhas de conscientização e 

sensibilização para a comunidade acadêmica.

• Campus Coruripe: média de custos mensais baixos porque o Departamento 

de Água e Esgoto Sanitário de Coruripe cobra uma taxa fixa por CNPJ; além 
disso, o Campus possui um sistema de reaproveitamento da água da chuva e 
um novo sistema foi implantado para a irrigação do campo de futebol. Essas 
ações proporcionaram maior eficiência do uso desse recurso.


• Campus Batalha: feito o levantamento de dados de consumo mensal de água 
de janeiro a novembro de 2021; continuar a fazer o levantamento dessas 
informações em 2022.


• Campus Penedo: houve redução no consumo de água devido à não realização 
das aulas presenciais, especialmente em janeiro, que foi o mês de férias 
escolares e também da não circulação de pessoas no Campus; houve um 
aumento do consumo de água a partir do meses de novembro e dezembro de 
2021.


• Campus Palmeira dos Índios: há um projeto de implantação de captação e 
reaproveitamento de águas pluviais com  execução programada para ser 
iniciada em breve por equipe própria do Campus; implantação de rotina de 
inspeção nos sistemas hidráulicos junto à empresa terceirizada responsável 
pela limpeza e manutenção do Campus; manutenção do sistema de drenagem 
e instalação de áreas de convivência.


• Campus Piranhas: ações nesse sentido foram realizadas no Campus.

• Campus Santana do Ipanema: realizou um levantamento sobre o quantitativo 

de torneiras no Campus visando a troca por equipamentos liga/desliga por 
presença e, após isso, foi aberto processo à Coordenação de Suprimentos 
solicitando a compra do material necessário para a instalação desses 
equipamentos nos pontos onde possuem torneiras no Campus.


• Reitoria: o custo mensal (R$) com o consumo de água e esgoto gerado no 
prédio da Reitoria é, por contrato, fixo independente do consumo. Houve 
aumento desse valor mensal, de 2018 para 2019, em aproximadamente 31%; 
esse aumento permaneceu no ano de 2021 mesmo com a mudança da 
empresa fornecedora (Casal para BRK Ambiental).


Gestão adequada dos resíduos gerados
• Campus Rio Largo: houve o desenvolvimento do processo da coleta de 

resíduos no Campus, que antes era destinado à coleta urbana domiciliar da 
prefeitura, para a coleta seletiva com acondicionamento identificado, inclusive 
por setor. Esses resíduos, depois de coletados, são colocados em local 
adequado (guarda temporária) para que a empresa responsável (COOCRIL - 
Cooperativa dos Catadores de Rio Largo) possa fazer a coleta e destinação 
ambientalmente adequada desse resíduo gerado no Campus.
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• Campus Satuba: há o projeto de extensão “EduCatando”; projeto 
socioambiental do Campus que envolve os catadores de resíduos do 
município de Satuba - AL. Esse projeto realiza atividades de coleta seletiva nas 
escolas de ensino básico do município, e conta com a participação dos alunos 
dos 1º aos 5º anos das escolas visitadas.


• Campus Coruripe: Resíduos especiais: há, no Campus, a geração desses 
resíduos, como óleos de máquinas operatrizes, cuja troca não é constante e, 
para uma destinação adequada, o Campus necessitará buscar uma empresa 
especializada em Maceió - AL para essa finalidade. Recicláveis: o Campus 
conta com uma cooperativa local (ASCAMARE - Associação dos Catadores de 
Material Reciclável São José) para a coleta e destinação desse tipo de resíduo 
gerado no Campus.


• Campus Batalha: construção de uma nova composteira de resíduos sólidos 
orgânicos mas, devido à paralisação decorrente da pandemia da Covid-19, 
que fez com que a cozinha do Campus parasse de funcionar, a composteira 
não foi utilizada.


• Campus Penedo: junto à Cooperativa Recicla Penedo, foi instalado um 
coletor de material reciclável no Campus, que está a servir a comunidade 
interna e externa ao Campus. Em parceria com a Universidade Federal de 
lagoas (Ufal), o Campus torna possível o descarte dos resíduos gerados nos 
laboratórios, que são oriundos das aulas práticas e experimentos da 
comunidade acadêmica do Campus.


• Campus Palmeira dos Índios: ação com foco na destinação ambientalmente 
adequada de resíduos eletrônicos, que incluiu palestra sobre o tema, e 
parceria com a campanha “Coleta ON Resíduo OFF”. Então, esse tipo de 
resíduo gerado no Campus é destinado a um ponto de coleta instalado na 
Praça Independência, localizada no centro da cidade de Palmeira dos Índios. 
Desenvolvimento do projeto “RECICLE - Reaproveitamento de Circuitos e 
Componentes de Lixo Eletrônico”, que visa ensinar os alunos o 
reaproveitamento desse tipo de resíduo. Avanços no sistema de coleta seletiva 
do Campus com um espaço reservado para resíduos provenientes das podas 
de árvores (não misturado com outros materiais). Instalação de lixeiras de 
coleta seletiva, em pontos específicos, conforme recomendado pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama).


• Campus Piranhas: realizado parcialmente; aguardando um plano geral base 
(ou institucional) para a gestão de resíduos no Campus.


• Reitoria: para os resíduos recicláveis gerados na Reitoria, há um acordo com 
a COOPVILA - Cooperativa de Catadores da Vila Emater, em Maceió, para a 
coleta de recicláveis gerados na Unidade; resíduos especiais: não houve o 
levantamento de dados sobre a geração desse tipo de resíduo na Unidade. 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho
• Campus Rio Largo: foram realizados dois tipos de ações: reservar, duas 

vezes na semana, um momento de 30 minutos para os servidores para 
alongamento/relaxamento/massagem; realização de palestras sobre saúde 
mental de dois em dois meses (ação ainda não implantada). 


• Campus Satuba: divulgação de atividades nas redes sociais do campus 
(Instagram e Facebook) com o “Projeto EduCatando”; acolhimento dos 
servidores do Campus no mês de novembro; campanha/palestra de 
prevenção ao suicídio em setembro; divulgação do curso de capacitação para 
integrantes da QVT de cada campi SEST/SENAT, de junho a agosto; live para 
toda a comunidade acadêmica, de outros campi e Reitoria, em abril,  intitulada 
“Conversando com Bornout”.


• Campus Coruripe: realização dos serviços de limpeza e manutenção do 
Campus ficam sob a responsabilidade da BRA (empresa terceirizada), além de 
contrato específico para a manutenção de ares-condicionados; a sensação de 
bem-estar é mantida com o cuidado com o paisagismo, jardinagem do 
Campus, e com o envolvimento com o meio ambiente.


• Campus Batalha: realização de um evento online intitulado “II 
Sustentabilidade em Foco”, com as palestras “Importância ecológica do 
aproveitamento de resíduos industriais” (carga horária de 3h), “Tecnologias de 
aplicação de resíduos agroindustriais no solo” (carga horária de 3h), 
“Desenvolvimento de Subprodutos Agroindustriais” (carga horária de 3h), além 
do projeto intitulado “Fortalecimento da agricultura familiar na Bacia Leiteira de 
Alagoas”.


• Campus Penedo: instalação, no Campus, de coberturas (toldos para a 
proteção da radiação solar), que proporcionam conforto térmico; mesmo com 
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a limitação presencial, a manutenção dos jardins (plantio de árvores, grama e 
demais plantas ornamentais) e a organização do espaço de convivência não 
foram interrompidas por completo; atividades de manutenção e limpeza 
continuaram a ser executadas pela empresa contratada BRA.


• Campus Palmeira dos Índios: revitalização da iluminação de vários setores 
do Campus.


• Campus Santana do Ipanema: realização de ações de educação ambiental 
em datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade, 
de outubro a dezembro, no Instagram do Campus.


• Reitoria: realização dos serviços pelas terceirizadas: limpeza pela BRA, 
manutenção dos ares-condicionados pela Reimaq, e manutenção dos 
elevadores com a Manutécnica. 

Licitações sustentáveis 
• Campus Rio Largo: devido à pandemia da Covid-19, a Comissão deliberou 

que os servidores levassem os seus próprios pratos, copos e talheres 
enquanto perdurasse essa situação. Como a Rede Federal já se utiliza de 
critérios sustentáveis em suas licitações, não foram realizadas ações nesse 
eixo. No entanto, um levantamento dos condicionadores de ar foi feito a fim 
de realizar a compra desses equipamentos com tecnologia inverter, que 
podem economizar energia elétrica em até 60% dos custos (R$) comparados 
aos modelos tradicionais e usam gás refrigerante ecológico (sem moléculas 
de cloro). Houve ainda uma revisão do contrato com a empresa Meyer, 
devido ao período de pandemia, com o uso de um formulário à empresa 
contendo questões sobre a prestação dos serviços de reprografia e 
manutenção dos serviços de refrigeração e que resultou na redução do 
número de impressoras no Campus para 46.


• Campus Coruripe: foi feita uma instrução ao setor de compras para só 
adquirir fluidos refrigerantes para as máquinas operatrizes a base de água e 
seguros ao meio ambiente.


• Campus Santana do Ipanema: não houve nenhum procedimento licitatório 
no Campus no ano, mas há planos para engajamento no eixo.


• Reitoria: o Departamento de Compras da Reitoria informou que já utiliza os 
critérios explicitados no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis/CGU/

AGU, conforme a recomendado no Parecer nº 01/2021/Câmara Nacional de 
Sustentabilidade/CGU/AGU. 

Deslocamento de pessoal 
• Campus Rio Largo: redução do número de viagens por servidores a partir de 

2018, devido ao Decreto nº 8.359/2015 do Governo Federal, que trata da 
obrigatoriedade do uso de meio eletrônico para a produção de processos 
administrativos pelas entidades da administração pública federal; a média de 
viagens baixou muito devido à pandemia da Covid-19 entre os anos de 2020 e 
2021. Foram feitos ainda levantamentos de dados de desempenho dos 
veículos entre os anos de 2017 a 2019, que mostram os km rodados por mês, 
consumo de combustível (km/L) rodado, e o custo (R$) com manutenção, 
combustível, reparos e média por km rodado.


• Campus Coruripe: a frota do Campus, composta de quatro veículos, é 
utilizada somente quando necessária e de forma consciente.


• Campus Batalha: para a frota do Campus, composta de dois veículos, foi 
feito um levantamento de dados mensais sobre o custo mensal (R$) com 
abastecimento (combustível) e quilometragem rodada pela frota.


• Campus Penedo: houve, devido ao período da pandemia de covid-19, em 
2021, uma redução do deslocamento dos veículos do Campus que chegou 
94% para o micro-ônibus (utilizado para visitas técnicas) e, para os veículos 
de pequeno porte, a redução média foi de 70%.


• Campus Santana do Ipanema: a frota do Campus é composta por cinco 
veículos e o custo com manutenção da mesma em 2021 foi de 
aproximadamente R$ 100.101,00.


• Reitoria: a frota é composta por cinco veículos. Houve uma redução 
considerável com a manutenção da frota de 2020 para 2021 de 
aproximadamente 81%, e isso se deve à isenção do IPVA da mesma em 2021.


	 O indicador que aponta se o Objetivo Estratégico 8 foi alcançado é o 
Percetual de execução dos Planos de Ações de Sustentabilidade (indicador 8.1). 
Considerando que a meta era 50% e que 50 das 65 (77%) ações planejadas 
foram executadas total/parcialmente, o indicador apresenta um desempenho 
de  100%, de forma que o Objetivo Estratégico 8 foi alcançado em 2021.



Quadro 14: Resultados do Objetivo Estratégico 8

Indicador Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance  
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

8.1. Percentual de execução dos Planos de 
Ações de Sustentabilidade.

Comissão Sistêmica de 
Sustentabilidade

100 80% 50% 77% 100% 100% SIM

Fonte: Comissão Sistêmica de Sustentabilidade.
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Gráfico 29: Percentual de execução dos Planos de Ações de 
Sustentabilidade
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Fonte: Comissão Sistêmica de Sustentabilidade. 
Observação: Indicador incluído na revisão do PDI. Início em 2021.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Consolidar a gestão de processos no Ifal 

	 No âmbito da Proen, o Departamento de Graduação – Degrad iniciou a 
identificação dos principais processos das coordenações de graduação, com 
base na abordagem da Gestão de Processos (BPM). Em 2021, o departamento 
realizou um levantamento junto aos coordenadores de graduação, para 
compreender os principais processos (fluxos) de trabalho dessas coordenações, 
para analisá-los e desenhá-los, com vistas na sua otimização eletrônica, 
preferencialmente, através do Sigaa. O levantamento resultou na identificação de 
três processos principais que precisam ser analisados, desenhados e 
implementados, o que poderá reduzir de forma significativa o trabalho dos 
coordenadores de graduação: os processos de (1) Início, (2) Desenvolvimento e (3) 
Fim de Período Letivo, e todos os seus subprocessos correspondentes 
(renovação de matrícula, trancamento, aproveitamento de estudos, lançamento de 
notas, consolidação de componentes curriculares etc.). Essa primeira fase está 
finalizada, mas será preciso implementá-la no decorrer de 2022, através de 
comissões de trabalho constituídas por coordenadores e professores dos cursos. 
Com a finalização deste trabalho, será possível elaborar a primeira versão do 
Manual de Gestão de Processos das Coordenações de Graduação.


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 todas 
as unidades. A partir do início da prestação de serviço por empresa especializada, 
foi elaborado cronograma de realização do processo de digitalização. Esta etapa 
ainda está em andamento, juntamente com a conferência do material digitalizado 
e o upload dos documentos. O trabalho ainda não foi concluído devido ao grande 
volume de documentos e os impactos da pandemia.

	 A cargo da Assessoria Executiva do Ifal ficaram importantes ações que, 
quando efetivadas na rotina administrativa, colaboram para a consecução dos 
objetivos:

• Elaboração do Relatório de Gestão de Riscos 2020, aprovado no Comitê de 

Governança;

• Elaboração do Plano de Gestão de Riscos 2021;

• Elaboração do Relatório do Plano de Integridade 2020, aprovado no Comitê 

de Governança;

• Elaboração do Plano de Integridade 2021, aprovado no Comitê de 

Governança;

• Monitoramento das práticas de governança, por meio do questionário iGG;


	 Por fim, o indicador que aponta se o Objetivo Estratégico 9 foi alcançado 
é o percentual de Implantação do Processo Eletrônico Nacional (indicador 9.1). 
Desde 02 de março de 2020, conforme 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. Com isso, do total de 22.682 processos criados no Ifal, em 2021, 
22.682 foram processos eletrônicos. Ou seja, 100% de processos criados com 
tramitação exclusivamente eletrônica.

	 Considerando que a meta era de 100%, o indicador de implementação do 
PEN apresenta um desempenho de 100%, de forma que o Objetivo Estratégico 
9 foi alcançado em 2021.
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Quadro 15: Resultados do Objetivo Estratégico 9

Indicador Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

9.1. Implementação do Processo Eletrônico 
Nacional - PEN.

Proad 100 100% 100% 100% 100% 100% SIM

Fonte: Proad.

Gráfico 30: Implementação do Processo Eletrônico Nacional - PEN
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Fonte: Relatório de Gestão 2020 e Proad (2021).
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	 Em 2021, o Ifal iniciou a proposta de identidade visual integrada para os principais 
processos seletivos promovidos pelo Ifal: o Processo Seletivo 2021 (cursos técnicos e EJA) e o Sisu 
(cursos superiores), conforme fotos ao lado. Os agentes de comunicação das 16 unidades de ensino 
do Ifal divulgaram os processos seletivos pertinentes aos seus respectivos campi, desde o período 
de inscrições até os resultados, com base na proposta visual definida pelo Departamento de 
Comunicação e eventos (DCE), mantendo o padrão de composição das artes, vídeos e animações. 
Essa ação foi possível graças à consolidação do Núcleo de Audiovisual do DCE, que agrega a 
participação remota de profissionais da área da programação visual, design gráfico, relações 
públicas e jornalismo oriundos da Reitoria e campi.

	 Em março de 2021, o DCE constituiu uma comissão com o propósito de discutir e propor a 
formalização por escrito da Política de Comunicação do Ifal. No entanto, não foi possível avançar em 
relação aos encontros institucionais desse grupo. Ainda sob o regime de trabalho remoto em 
decorrência da pandemia do Covid-19, demandas pontuais dos setores dos setores de comunicação 
e as demandas pessoais afetaram os membros da comissão, provocando afastamento de alguns 
deles e a paralisação dos encontros da comissão.

Ainda assim, o Departamento de Comunicação procurou amenizar o impacto dessa 
ocorrência partindo para a formalização de grupos de trabalhos menores, com foco na comunicação 
integrada e continuada para as diferentes ferramentas   de comunicação utilizadas na instituição. 
Dessa forma foi estabelecida uma agenda de trabalho periódica para a elaboração do Manual 
de Redes Sociais do Ifal. A ideia foi de criar um guia de diretrizes e orientações padrão para os 
agentes de comunicação dos campi e Reitoria que gerenciam as mídias sociais do Instituto. O 
produto será desenvolvido no formato virtual para download e a previsão de lançamento será em 
junho de 2022.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Estabelecer uma comunicação integrada e continuada 
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Fonte: Portal Ifal.

Fonte: Portal Ifal.



Quadro 16: Resultados do Objetivo Estratégico 10

Indicador Responsável Peso Meta  
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance  
da meta

% alcance  
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

10.1. Grau de satisfação dos públicos 
estratégicos da Comunicação do Ifal.

DCE 100 70% 70% 64,33% 91,9% 91,9% SIM

Fonte: DCE.
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Gráfico 31: Grau de satisfação dos públicos estratégicos da Comunicação do Ifal
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Fonte: Relatório de Gestão 2019/2020 (histórico) e DCE (2021).
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O indicador que aponta se o Objetivo Estratégico 10 foi alcançado é o Grau de Satisfação dos Públicos Estratégicos da Comunicação do Ifal (indicador 10.1). A 
pesquisa de satisfação dos públicos do Ifal foi aplicada de 17 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022. No total, o Ifal conta com aproximadamente 2 mil 
servidores e 20 mil estudantes. Desse montante, houve uma representatividade mais significativa junto aos estudantes: 2.814 responderam a pesquisa, enquanto os 
servidores, somados os docentes e os técnicos administrativos respondentes, obtiveram 197 participações. O resultado foi de 64% respondentes “satisfeitos” ou 
“muito satisfeitos” com a comunicação do Ifal. 

Considerando que a meta era 70% de satisfação, o indicador apresenta um desempenho de 91,85%, de forma que o Objetivo Estratégico 10 foi alcançado 
em 2021.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Implantar a política de Qualidade de Vida no Trabalho, visando o desenvolvimento pessoal e a melhoria das condições 
laborais dos servidores 
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	 A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) do Ifal é promovida pela equipe 
do SIASS e pelas Comissões de QVT (reitoria e campi), juntamente com a 
Diretoria de Gestão de Pessoas. Atualmente, o Ifal possui 15 Comissões de 
Qualidade de Vida no Trabalho que também planejaram e realizaram, por conta 
própria, ações voltadas à QVT em seus campi. No entanto, em 2021 apenas 08 
comissões tiveram participação ativa durante os momentos de promoção da 
qualidade desenvolvidos pelo SIASS. 

	 Diante do contexto de pandemia do Covid-19, da adoção do trabalho 
remoto e do aumento significativo de demanda para o SIASS, houve a constante 
necessidade de implantar estratégias que possibilitassem a efetivação da política 
de Qualidade de Vida no Trabalho dentro do Instituto Federal de Alagoas. Assim, 
a maioria das ações planejadas foram executadas e adaptadas ao espaço online 
e outras, que exigiam a presencialidade, foram suspensas, replanejadas ou 
adaptadas.
	 Nesta realidade, ocorreu a implantação do Projeto de Promoção de 
Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho (PSQVT), em que se define as ações 
primordiais para a implantação da política de QVT no Ifal. A seguir destacam-se 
algumas iniciativas que foram relevantes para a execução do projeto.

 	 Dentre essas, destaca-se a formação na área de Qualidade de Vida no 
Trabalho, direcionada tanto para aos servidores de Gestão de Pessoas, como 
também para os membros das comissões de QVT (campus e reitoria) e equipe 
do SIASS/CSS. Essa ação objetivou instrumentalizar os servidores para o 
desenvolvimento de ações na área em suas unidades de trabalho. Essa 
formação foi dividida em duas etapas. A primeira   foi a indicação do Curso em 
Qualidade de Vida no trabalho, a ser realizado de forma assíncrona, com carga 
horária de 20h e gratuito. O escopo da formação foi aprender a promover a 

qualidade de vida no ambiente profissional por meio de ações que 
propiciassem o bem-estar do trabalhador e aumentassem a sua produtividade, 
primando pela ética e pela Política de Qualidade de Vida no Trabalho. 


Inicialmente foi feito o levantamento das portarias atualizadas com o 
presidente e os membros de cada comissão de QVT constituídas do Ifal. Foram 
enviados e-mails periodicamente para os presidentes das comissões de QVT, 
coordenadoras do SIASS e da CSS para informá-los sobre o curso, para que os 
mesmos estimulassem a participação dos servidores, bem como para saber do 
andamento da formação. No entanto, após o período recomendado para 
conclusão da formação, foi constatado que apenas 34,61% (45/130) do público 
alvo concluiu o curso, conforme Quadro 17.

	 Como outra ação relevante do Projeto destaca-se a realização de 2 
palestras sobre Qualidade de Vida no Trabalho com duas gestoras experientes 
na área, relatando a experiência dos seus órgãos voltadas para esta temática.


Foi enviado para o e-mail de cada um dos 130 servidores (público-alvo) 
o convite das palestras, acompanhado pelos cards e link das reuniões.
• Palestra 1: “Partilhando vivências em QVT” com a palestrante Thayse 

Justino Montenegro Falcão, que é coordenadora de Qualidade de Vida no 
Trabalho da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), e que teve como 
mediadora a médica do SIASS/Ifal Anna Carolina Le Campion, realizada em 
03.08.2021 pelo meet, com 54 ouvintes (42,53% do público-alvo).


• Palestra 2: “Partilhando vivências em QVT” com a palestrante Ekiely 
Bomfim Luna Dias, que é analista do seguro social, assistente social do 
INSS e chefe da seção operacional de Gestão de pessoas da Gerência 
executiva de Poços de Caldas e que teve como mediadora a médica do 
SIASS/Ifal Anna Carolina Le Campion, realizada em 30.09.2021 pelo meet.
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Quadro 17: Total de servidores (público-alvo) das comissões de QVT por Campus, 
SIASS e CSS e total e número e porcentagem daqueles que realizaram o Curso de 

Qualidade de Vida no Trabalho

Campus
Total de servidores 

da Comissão de 
QVT

Servidores que 
fizeram o Curso de 

QVT
Porcentagem

Arapiraca 4 0 0%

Batalha 4 0 0%

Coruripe 8 1 12,5%

Maceió 8 0 0%

Maragogi 8 2 25%

Marechal Deodoro 14 8 57,14%

Murici 6 6 100%

Palmeira dos Índios 7 4 57,14%

Penedo 6 1 16,66%

Piranhas 8 1 12,5%

Reitoria 7 1 14,28%

Rio Largo 6 0 0%

Santana do Ipanema 10 3 30%

S. M. dos Campos 4 1 25%

Satuba 8 3 37,5%

Viçosa 6 2 33,33%

SIASS 13 9 69,23%

CSS 3 3 100%

Total 130 45 34,61%

Fonte: DGP.
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	 A implantação do Programa de Controle Médico e de Saúde 
Ocupacional (PCSMO) no Ifal, com o objetivo de promoção e preservação da 
saúde do conjunto dos trabalhadores, também destaca-se como uma iniciativa 
fundamental para a Política de Promoção de Saúde. O PCMSO visa proteger e 
preservar a saúde de seus servidores em relação aos riscos ocupacionais, 
conforme avaliação do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) da 
organização. Para a  implantação do PCMSO é necessário o retorno das visitas 
técnicas aos ambientes para avaliação dos riscos ocupacionais e, 
consequentemente, para a elaboração do PGR.


O PCMSO, além de definir os riscos e controle médico dos 
trabalhadores, deve servir, também, como instrumento de informação para a 
instituição, o que levará a uma melhoria significativa de sua eficiência, e o 
cumprimento de suas determinações. O Programa deve incluir, entre outros, a 
realização obrigatória dos exames médicos: Admissional, Periódico, Retorno ao 
trabalho, Mudança de função e Demissional. Esses exames compreendem: 
avaliação clínica – física e mental - e exames complementares, realizados de 
acordo com os termos específicos na NR7 e seus anexos.

No entanto, em 2021, além do estudo das normas, resoluções, portarias 
e artigos para subsidiar a elaboração e implementação do PCMSO, foi iniciado 
o processo de licitação das empresas que prestam o serviço dos exames 
complementares necessários para a realização dos Exames Periódicos, 
promovendo celeridade ao processo quando do nosso retorno às atividades 
presenciais.
 	 As visitas técnicas para elaboração do PGR ainda não foram iniciadas, 
visto que a avaliação de exposição aos riscos ocupacionais às atividades 
laborais devem acontecer em condições normais de funcionamento, o que não 
foi possível devido à suspensão das atividades presenciais e implantação do 
trabalho remoto.
   	 Entretanto, as ações foram direcionadas para elaboração de 
documentos de Segurança e Saúde do Trabalhador com um foco especial no 
contexto da Pandemia do Covid-19. A seguir algumas das iniciativas:
- Manual Técnico de Recomendações Ergonômicas para o Home Office;
- Cartilha de Ergonomia para o Home Office;

- Vídeo educativo com dicas de Ergonomia;
- Cartilha de conscientização sobre LER/DORT;
- Cartilha de orientação para uso correto de extintores de incêndio;
- Manual de Segurança para almoxarifados de produtos químicos;
- Elaboração do documento base para proposta de implantação das Comissões 
Internas de Saúde do Servidor Público - CISSP em todos os campi do Ifal;
- Palestras sobre Saúde e Segurança no Contexto da Pandemia do Covid-19 e 
Ergonomia para o Home Office ;
- Alimentação do instagram de Qualidade de Vida no Ifal com conteúdos sobre: 

Covid-19 (orientações, quiz, conscientização, ventilação de ambientes), 
Doenças Ocupacionais, Acidente de trabalho (o que é, dicas para evitar 
acidente de trabalho no homeoffice, CISSP, Biossegurança, LER/DORT, EPI, 
entre outros.
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	 No primeiro semestre de 2021, o SIASS desenvolveu o Grupo 
Alimentarmente com o objetivo de estimular o desenvolvimento de uma 
relação mais saudável da pessoa com a comida, o corpo e a mente, ou seja, 
com a intenção de promover hábitos alimentares saudáveis entre servidores do 
Instituto Federal de Alagoas (Ifal). O grupo foi formado a partir da seleção de 
inscritos e teve a participação de 18 servidores durante 08 encontros.

Durante os encontros, os servidores participaram de atividades práticas 
de atenção plena na alimentação, estímulo a práticas culinárias, rodas de 
conversa com assuntos relacionados a uma alimentação adequada e saudável, 
além de contatos com convidados com experiência em mindful eating e 
comportamento alimentar.

Fizeram parte das conversas temas como comportamento alimentar; 
alimentação consciente; consequências da má alimentação e riscos à saúde; 
rotulagem de alimentos: aprendendo a fazer escolhas mais saudáveis e um 
olhar além das dietas. Devido à política de distanciamento social, por causa da 
pandemia da Covid-19, todas as atividades foram realizadas de forma remota.
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	 A partir de iniciativa da Diretoria de Gestão de Pessoas com as 
Coordenações de Saúde do Servidor (CSS) e de Aposentadoria e Pensão (CAP), 
houve a inclusão da equipe do SIASS na ação de recadastramento dos 
aposentados e pensionistas, ou seja, a equipe multiprofissional do SIASS 
passou a participar das visitas técnicas realizadas pela CAP para a comprovação 
de vida dos aposentados, de forma a garantir um atendimento qualificado e 
humanizado pela equipe de Gestão de Pessoas. Esta ação tem por objetivo 
proporcionar uma qualidade de vida para o servidor que não se encontra mais no 
seu ambiente de trabalho, o que pode acarretar em fragilidades emocionais, 
mentais e físicas.


Tendo em vista esse momento de grandes mudanças na saúde do idoso, 
o acompanhamento da prova de vida pela equipe multiprofissional do SIASS tem 
o papel de avaliar o estado de saúde do servidor através de um formulário de 
saúde (anamnese e exame físico), escuta qualificada, observar a manutenção e 
reabilitação da capacidade funcional, assistência às necessidades de saúde e 
realizar orientação quanto às patologias existentes e problemas vivenciados na 
rotina do idoso.

Inicialmente as visitas técnicas para a prova de vida contaram com a 
participação da Enfermeira do SIASS e teve por objetivo:
• Promover a autoestima, dando reforços positivos e preservando, sempre, a sua 

dignidade;

• Acompanhar o tratamento farmacoterapêutico do idoso para garantir a correta 

administração dos medicamentos pelo seu cuidador;

• Favorecer o esclarecimento de dúvidas; e
• Ajudar a garantir que o tratamento seja feito da forma correta.

O trabalho realizado pela equipe multiprofissional do SIASS colabora na 
promoção e manutenção da capacidade funcional e da autonomia do idoso, 
contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável.

Fonte: DGP.
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A partir do Planejamento Estratégico realizado de maneira conjunta 
entre o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e seu Fórum de Gestão de Pessoas 
(Forgep), foi identificada a necessidade de serem desenvolvidas ações 
sistêmicas de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho (PSQVT) na 
Rede Federal. Para tal, foi instituído um Grupo de Trabalho integrante do Forgep 
e presidido pela Diretora de Gestão de Pessoas do Ifal, a qual integrava a 
Coordenação do referido fórum. Como um dos produtos deste Grupo de 
Trabalho foi a criação do UNIFICA, que é o Comitê Nacional de Saúde e 
Qualidade de Vida dos Institutos Federais, o qual foi estabelecido em 
novembro de 2021 com representação dos diversos Institutos Federais do país 
e presidido pela Diretora de Gestão de Pessoas do Ifal. O UNIFICA tem 
como propósito realizar ações integradas na área de Saúde e Qualidade de Vida 
para todos os servidores dos Institutos Federais. Foi construído um calendário 
de ações mensais com uma live e material escrito de temas relevantes. Este 
calendário foi construído para ser executado a partir de dezembro de 2021.


	 A equipe do SIASS participou do evento “Dezembro Vermelho - 
Prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e HIV”, em dezembro de 
2021, tendo como palestrante o Dr. Almir Santana (do Instituto Federal de 
Sergipe - IFS) e como mediadora a Dra. Anna Carolina Le Campion (do Ifal). A 
live foi transmitida pelo canal do youtube do Instituto Federal de Minas Gerais - 
IFMG.

	 Durante o ano de 2021, podemos destacar dois grandes eventos, um 
em cada semestre, que servem como marco para as ações de QVT dentro do 
Ifal, sendo:


SEMANA DE SAÚDE - realizada do dia 26 a 30 de abril, com palestras online 
voltadas ao exercício de atividades funcionais e à manutenção da saúde entre 
servidores do Instituto Federal de Alagoas (Ifal). Disponível em: www.ifal.edu.br/
noticias/siass-realiza-semana-da-saude-com-temas-voltados-ao-trabalho-em-
tempos-de-pandemia

A programação da Semana da Saúde foi realizada da seguinte forma:
• Dia 26.04 - a engenheira de segurança do trabalho Karine Pimentel e a 

técnica de segurança do trabalho Vanessa Félix conversaram sobre “Saúde e 
Segurança no home office”;


• Dia 27.04 - as psicólogas Paulete Cerqueira e Larisse Coimbra, além do 
psiquiatra Jorge Guedes, realizaram o “Conversando sobre positividade 
tóxica”;

• Dia 28.04 - o psicólogo Emerson Lins, a enfermeira de segurança no trabalho 
Maria Karine Oliveira e o psiquiatra Jorge Guedes realizaram o “Conversando 
sobre Burnout”;

• Dia 29.04 - a médica Anna Le Campion e a educadora Ângela Souza 
palestraram sobre “Os benefícios do exercício físico contra a Covid-19”;

• Dia 30.04 - as nutricionistas Sarah Neves e Kelly Morganna Cavalcante 
abordaram sobre “Como desenvolver autonomia alimentar”.Fonte: DGP.

http://www.ifal.edu.br/noticias/siass-realiza-semana-da-saude-com-temas-voltados-ao-trabalho-em-tempos-de-pandemia
http://www.ifal.edu.br/noticias/siass-realiza-semana-da-saude-com-temas-voltados-ao-trabalho-em-tempos-de-pandemia
http://www.ifal.edu.br/noticias/siass-realiza-semana-da-saude-com-temas-voltados-ao-trabalho-em-tempos-de-pandemia
http://www.ifal.edu.br/noticias/siass-realiza-semana-da-saude-com-temas-voltados-ao-trabalho-em-tempos-de-pandemia
http://www.ifal.edu.br/noticias/siass-realiza-semana-da-saude-com-temas-voltados-ao-trabalho-em-tempos-de-pandemia
http://www.ifal.edu.br/noticias/siass-realiza-semana-da-saude-com-temas-voltados-ao-trabalho-em-tempos-de-pandemia


77

SEMANA DO SERVIDOR PÚBLICO - realizada do dia 25 a 27 de outubro, visava 
comemorar o dia do Servidor Público, através  do desenvolvimento de atividades 
remotas e presenciais. Disponível em: www.ifal.edu.br/noticias/siass-realiza-tres-
dias-de-atividades-na-semana-do-servidor-publico

A Semana do Servidor Público contou com a seguinte programação:
• 25.10 - a nutricionista Glícia Albuquerque e o médico psiquiatra Jorge Guedes 

ministraram uma conversa com o tema “Reorganizando as rotinas alimentares 
e de sono”;

• 26.10 - a médica Anna Carolina Le Campion, a psicóloga Francielle Alves e a 
enfermeira do trabalho Karine Oliveira realizaram o “Outubro Rosa: 
autocuidados e autoconhecimento feminino”;

• 27.10 - a psicóloga Paulete Cerqueira, o médico psiquiatra Jorge Guedes, a 
enfermeira do trabalho Karine Oliveira, a técnica de segurança do trabalho 
Vanessa Félix e a engenheira de segurança do trabalho Karine Pimentel, 
conduziram a “Roda de Conversa: expectativas para um retorno seguro”;

• 27.10 - a educadora física, Priscila Soares e o cantor e compositor, Carlos 
Henrique (servidor do Ifal), realizaram no final da tarde a “Caminhada com 
Luau” na orla de Maceió.


	 Além das ações de saúde direcionadas para os servidores do Ifal, a 
equipe do SIASS também desenvolveu algumas palestras em parceria com 
outras instituições:
• O médico psiquiatra Jorge Bezerra e a nutricionista Glícia Albuquerque foram 

convidados pelo Tribunal Regional do Trabalho - TRT/AL para ministrar a live 
“Mercado de Trabalho: Transtornos alimentares e do sono em tempos de 
pandemia”, em 24.05.2021, como atividade do projeto “Amatra Com Vida” . 
Durante a transmissão, os convidados explicaram o que é transtorno do sono, 
transtorno alimentar e também conversaram sobre a mudança 
comportamental ocasionada pela pandemia. A indicação de hábitos 
alimentares que favorecem a produção de hormônios ligados ao sono, o 
aumento de casos de fadiga causada pelo home office, devido o uso 
constante de telas, e a importância de não aliviar a ansiedade com alimentos 
foram ressaltados. Os profissionais da saúde também responderam dúvidas 
enviadas pelos espectadores nos comentários da transmissão. Disponível em: 
www.youtube.com/watch?v=zsleBGeXxOY;


Fonte: DGP. Fonte: DGP.

http://www.youtube.com/watch?v=zsleBGeXxOY
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• A médica perita Anna Carolina Le Campion foi convidada pelo Instituto Federal 
Farroupilha para contribuir com as ações em alusão ao Outubro Rosa e 
realizou a live: “Outubro Rosa - Conscientização e Prevenção - Diagnóstico 
precoce do câncer de mama”, em 06.10.2021, pelo canal do youtube daquele 
instituto.


• A médica perita Anna Carolina Le Campion foi convidada pelo Instituto 
Federal do Paraná (IFPR) e pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná  
(UFTPR) para contribuir com as ações em alusão ao Outubro Rosa e realizou a 
live: “Outubro Rosa - Prevenção e rastreamento do câncer de mama”, em 
28.10.2021, pelo canal do youtube “Conexão IFPR”. Disponível em: 
www.youtube.com/watch?v=DBjAfEq2EZk.


Fonte: DGP. Fonte: DGP.

http://www.youtube.com/watch?v=DBjAfEq2EZk
http://www.youtube.com/watch?v=DBjAfEq2EZk
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Torna-se importante destacar a elaboração e execução dos seguintes 
materiais/atividades que contribuíram para o desenvolvimento das ações de 
saúde e para promover maior qualidade de vida no trabalho:
• 15 Vídeos - Sobre temas relacionados à saúde, como câncer de mama, 

hepatites, hipertensão arterial e câncer;
• Lives/palestras/bate-papo - Tratando de temas como: alimentação e 

ansiedade; gestão de tempo e autogerenciamento; burnout; saúde e 
segurança no home office; benefícios do exercício físico para o combate ao 
Covid - 19;

• 03 Atividades práticas - Ginástica, caminhada, happy hour;
• 02 lives do CUIDAR + DE MIM - Programa focado em promover saúde mental 

através de diálogo com especialista sobre temas  relacionados à qualidade de 
vida;

• 08 encontros e 18 servidores participantes do programa alimentarmente - 
Programa com foco na promoção de alimentação saudável através de 
mudança comportamental, realizado de forma remota, com atividades práticas 
e teóricas;

• 01 roda de conversa - que teve como tema a percepção dos servidores quanto 
ao retorno presencial  e sentimentos relacionados à pandemia;

• 01 ação presencial de combate a diabetes - com avaliação antropométrica, 
verificação de glicemia e orientação aos servidores sobre os cuidados com a 
diabetes;

• 01 acolhimento dos servidores no retorno ao trabalho Presencial - com 
entregas de mensagens e brindes;

• 08 visitas técnicas em parceria com a Coordenação de Aposentadoria e 
Pensão do Ifal (CAP) para realização da comprovação de vida dos 
aposentados e/ou pensionistas do Ifal, de forma a garantir um atendimento 
qualificado e humanizado da equipe de Gestão de Pessoas;

• 01 ação do UNIFICA. “Dezembro Vermelho - Prevenção às doenças 
sexualmente transmissíveis e HIV”.


	 O SIASS-Ifal realizou 662 perícias em saúde (singulares e juntas 
médicas), sendo 56% dos atendimentos de servidores de outros órgãos e 
apenas 44% do Ifal (ver Quadro 18). O aumento da demanda por atendimento 
de outras instituições é proveniente dos acordos de cooperação técnica 
firmados com alguns órgãos Federais para realização de perícia oficial em saúde. 
Essa cooperação tem por objetivo potencializar o resultado das ações de saúde 
desenvolvidas pelos órgãos e entidades partícipes e propiciar o uso racional de 
materiais, equipamentos, força de trabalho, imóveis, instalações e contratos, 
dentro dos princípios da finalidade e da eficiência. 


	 Foram concedidas 186 licenças para tratamento de saúde do 
próprio servidor (9,6% do total de servidores - indicador 11.1) através de 
inserção administrativa de atestado médico/odontológico e perícia médica 
(junta ou singular). Diante da situação atípica ocorrida durante o ano de 2021 
devido ainda à pandemia de Covid-19, o número de servidores afastados por 
doenças virais foi maior que o de servidores afastados por outros grupos de 
doenças, correspondendo a 27,41% do total de servidores afastados por 
motivo de saúde. Além disso, o Instituto Federal de Alagoas, seguindo as 
recomendações das autoridades sanitárias, manteve-se em trabalho remoto, o 
que pode ter levado a alguns servidores não apresentarem atestados, e 
portanto contribuindo para uma subnotificação dos afastamentos por motivo de 
saúde.

Quadro 18: Perícias concluídas de 01/01/2021 a 31/12/2021

Tipo de perícia/ 
Órgãos

Ifal Polícia Rodoviária 
Federal

Polícia 
Federal

Demais 
órgãos

Total

Singular 222 166 96 13 497

Junta 72 53 31 9 165

Total 294 219 127 24 662

Fonte: DGP.
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 	 No Gráfico 32 estão dispostos os quadros de saúde que tiveram a maior incidência em número de servidores afastados, ocorridos no referido exercício, por 
Código Internacional de Doenças (CID), com o período de conclusão da perícia de 01/01/2021 a 31/12/2021, enquanto o Gráfico 33 mostra como os afastamentos 
concedidos em 2021 estão distribuídos por categoria de servidor. No caso dos docentes efetivos e TAEs, são os afastamentos superiores a 14 dias, para os quais 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 (professores substitutos), a lei determina que eles devem ser periciados em qualquer afastamento por saúde, independente da 
quantidade de dias sugeridos no atestado médico.


Gráfico 33: Afastamentos para tratamento 
da própria saúde - exercício de 2021
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Fonte: Siape Saúde.

Gráfico 32: Quantidade de Servidores por CID

Fonte: Siape Saúde.



Quadro 19: Resultados do Objetivo Estratégico 11

Indicador Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

11.1. Percentual de servidores afastados por motivo de 
saúde.

DGP 50 (até) 19% (até) 19,5% 9,7% 100%
50% NÃO

11.2. Índice de satisfação do Clima Organizacional. DGP 50 80% 65% Não 
mensurado 0%

Fonte: DGP.

Gráfico 34: Percentual de servidores afastados por motivo de 
saúde
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Fonte: Relatório de Gestão 2020 (histórico) e DGP (2021).

Gráfico 35: Índice de satisfação do Clima Organizacional
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Fonte: Relatório de Gestão 2019/2020 e DGP (2021).
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Meta não

aplicável

Não

mensurado

Não

mensurado

Não

mensurado

       	 Devido ao contexto de pandemia, a aplicação da pesquisa de satisfação do clima organizacional (indicador 11.2) foi adiada, visto que poderíamos ter 
interferência nos resultados. Desta forma, a pesquisa foi parametrizada, sendo realizadas as devidas autorizações em relação a ética em pesquisa com seres humanos e a 
aplicação da mesma iniciou em dezembro de 2021 e se estendeu até abril de 2022, a fim de que seja possível atingir o maior percentual de servidores possível, 
contribuindo para a obtenção de resultados mais assertivos.

	 Por fim, considerando o desempenho (resultado/meta) dos indicadores anteriormente citados, conclui-se que o Objetivo Estratégico 11 não foi alcançado em 
2021, conforme quadro a seguir.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação 

	 No intuito de promover o empreendedorismo no Ifal, foi lançado pela 
extensão o Edital nº 03/2021, para Habilitação de Empresas Juniores. As 
Empresas Juniores são associações sem fins lucrativos formadas por 
estudantes de graduação de um ou mais cursos. Nelas os serviços são 
oferecidos com valores abaixo do praticado pelo mercado e todo o faturamento 
é investido na capacitação dos membros voluntários. O fomento de novas 
Empresas Juniores é um dos alvos do Organização Mundial do Trabalho. Em 
2021, o Ifal articulou e consolidou 2 Empresas Juniores (indicador 12.2), 
alcançando a meta proposta para os 5 anos do PDI.

	 Destaca-se também o Programa IF+Empreendedor Nacional, uma 
iniciativa da Setec em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais 
(IFSULDEMINAS) e a sua Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, 
Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico (Fadema), com foco no 
atendimento, apoio e orientação a empreendimentos locais prejudicados pela 
pandemia. No Ifal houve uma Chamada Interna de adesão ao programa, 
realizada pela Proex, que resultou numa proposta institucional com 08 projetos 
aprovados.

	 No que se refere à inovação, em 2021 foram implantadas células 
incubadoras de empreendimentos nos campi Marechal Deodoro, Coruripe, 
Penedo, Arapiraca, Palmeira dos Índios e Maceió, as quais são vinculadas à 
incubadora central do Ifal - INOVIFAL. Tais células são unidades que objetivam 
estimular/prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo 
inovador e intensivo em conhecimento, para facilitar a criação e o 
desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de 
atividades voltadas à inovação. Com a suspensão das atividades presenciais  
no Ifal devido à pandemia, foi inviabilizada a instituição de empresas 
incubadas (indicador 12.1), mas essas 6 células incubadoras possibilitarão que 
no futuro empresas incubadas possam ser instituídas.


	 O Edital de Apoio à Iniciação Tecnológica com Foco no Ensino de 
Programação Aplicada foi uma seleção interna realizada pela extensão para 
adesão ao Chamamento Público Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes nº 
01/2021. O objetivo foi selecionar projetos de iniciação tecnológica do Ifal para o 
desenvolvimento de ações de formação em programação aplicada de estudantes 
dos dois últimos anos do ensino fundamental das redes públicas de ensino.

	 Destaca-se ainda o lançamento da Chamada Interna de adesão ao 
Edital Nacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, que busca 
apoiar o desenvolvimento de projetos destinados ao desenvolvimento e ao registro 
de Indicações Geográficas (IGs) e Marcas Coletivas (MC), baseando-se em 
atividades de pesquisa, extensão e estímulo ao empreendedorismo e à inovação.

	 Além das acima, outras iniciativas foram realizadas no intuito de auxiliar a 
promoção do empreendedorismo e da inovação:

• Reunião online para alinhamento das possibilidades existentes entre pesquisa 

aplicada, empreendedorismo, inovação e propriedade intelectual, realizada com 
os orientadores e bolsistas dos projetos Pibic/Pibiti 2021/2022.


• Participação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) na elaboração do 
regulamento geral dos cursos de pós lato sensu, no que se refere à aceitação, 
como trabalhos de conclusão de curso, de: propriedades intelectuais 
desenvolvidas, depósitos de patentes, registro de programa de computador, 
registro de desenho industrial.


	 Por fim, como a etapa final da política pública de incentivo à pesquisa 
aplicada, desenvolvimento tecnológico e fomento à iniciação tecnológica, estão as 
solicitações de propriedade intelectual (indicador 12.3), que em 2021 
totalizaram 20.

	 Por fim, considerando o desempenho (resultado/meta) dos indicadores 
anteriormente citados, conclui-se que o Objetivo Estratégico 12 não foi 
alcançado em 2021, conforme quadro a seguir.
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Quadro 20: Resultados do Objetivo Estratégico 12

Indicador Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

12.1. Número de empresas incubadas instituídas. PRPPI 40 4 1 0 0%

60% NÃO12.2. Número de empresas juniores instituídas.¹ Proex 40 2 2 2 100%

12.3. Número de solicitações de propriedade 
intelectual.

PRPPI 20 100 20 20 100%

Fonte: Proex e PRPPI.

Gráfico 36: Número de empresas incubadas 
instituídas
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(2021).

Gráfico 37: Número de empresas júniores 
instituídas
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(2021).

Gráfico 38: Número de solicitações de 
propriedade intelectual
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Meta não

aplicável

¹ A princípio, o indicador não apresentou meta no PAA em 2021, porém, como foi lançado o edital e instituídas novas empresas juniores, o resultado (2) deve ser contabilizado no PDI, sendo, portanto, considerado. A meta divulgada no Relatório 
de Gestão 2021 foi, portanto, a meta do PDI (2).



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 capacitação, formação em serviço e qualificação de 
servidores. 

	 A Coordenação de Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal (CDCP) 
realizou, em 2020, o Levantamento das Necessidades de Desenvolvimento 
(LND) com todos os servidores do Ifal. Pela segunda vez o Ifal utilizou um 
sistema informatizado para esse diagnóstico das necessidades de 
desenvolvimento, o qual foi adequado às atualizações da PNDP estabelecidas 
pelo Órgão Central. Os servidores realizaram a manifestação de suas 
demandas, as quais foram analisadas pelas chefias imediatas e validadas se 
estivessem de acordo com a necessidade institucional. As informações foram 
anal isadas e consol idadas pela CDCP, resultando no Plano de 
Desenvolvimento de Pessoal (PDP) 2021, o qual foi enviado ao Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec) para análise e aprovação. 
Recebemos o relatório do Órgão Central, onde constaram as ações de 
capacitação e qualificação que foram homologadas. Desta forma, todas as 
ações de desenvolvimento realizadas em 2021 estiveram alinhadas às 
necessidades apontadas no PDP 2021 e aos objetivos estratégicos do Ifal, 
atendendo aos critérios estabelecidos no Decreto nº 10.506/2020. Porém, 
devido ao contexto da pandemia da Covid-19, as ações de desenvolvimento 
tiveram que ser adequadas, visto a impossibilidade de realização de eventos na 
modalidade presencial. Tal fato gerou impacto no planejamento das ações de 
capacitação, visto que nem todas as atividades de formação se adequam ao 
formato online. Somando-se a isso a redução orçamentária, temos que a 
execução do PDP em 2021 ficou prejudicada, sendo implantado 48% 
(indicador 13.3).

O projeto estratégico “Programa de Desenvolvimento de 
Gestores“ necessitou ser replanejado no ano de 2021, visto que a etapa inicial do 
projeto, a qual diz respeito ao Mapeamento do Perfil de Competências dos 
gestores do Ifal, não pôde ser iniciada no período previsto, devido a problemas no 
processo de contratação da instituição responsável por realizar esta ação. Este já 
era um risco previsto no projeto, pois envolvia questões de orçamento e sua 
execução, cabendo à DGP a reorganização da proposta a partir de então. O 
trabalho foi iniciado no final de 2021, com a previsão de conclusão no final de 
2022.

	 No que se refere à formação em serviço, em 2021 a Proen, junto da 
Proex e PRPPI, realizaram uma denominada “Prática Extensionista como 
Componente Curricular: diversos olhares”, formação realização remotamente, 
com a participação de professores do Instituto Federal de Santa Catarina, 
Universidade Federal de Alagoas e Universidade Estadual de Alagoas, realizada 
entre os dias 5 de maio a 30 de junho de 2021, onde 142 docentes, membros dos 
NDE, coordenadores de graduação, de pesquisa e de extensão, foram certificados 
pela participação.  

	 No 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:
• Reserva de vagas para servidores em cursos de pós-graduação internos e 

externos ao Ifal; 

• Editais para custeio parcial ou integral de pós-graduação; 
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• Contratos e convênios para a oferta de turmas específicas para os servidores 
do Ifal;


• Afastamento integral para pós-graduação;

• Programas externos de bolsas de incentivo à qualificação.
 


	 Considerando o acima exposto, em 2021 houve a garantia de reserva 
de vagas específicas para servidores públicos e servidores/Ifal 
proporcionais ao quantitativo de vagas ofertadas em cada edital publicado em 
2021, totalizando 61 vagas destinadas a este público em específico. Editais na 
íntegra disponíveis em www.ifal.edu.br/o-ifal/pesquisa-pos-graduacao-e-
inovacao/editais/editais-2021.

	 Também foi lançado o Edital nº 11/2021-PRPPI para custeio de 
mensalidades em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu em 
instituições públicas ou privadas de ensino superior. Foram ofertadas 7 vagas 
ao total, sendo distribuídas da seguinte forma: 4 vagas para mestrados e 3 
vagas para doutorados. É importante levar em consideração que, devido à 
pandemia de Covid-19, muitos cursos tiveram seu prazo para integralização 
prorrogado, não sendo possível, portanto,  concluí-los no prazo previsto.

Foram estabelecidos 5 Contratos 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: 
Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e 
Finanças - Fucape (2 contratos, no valor total de R$ 193.763,44) e Universidade 
Tiradentes - Unit (3 contratos, no valor total de R$ 209.160,00). Do total de 
vagas contempladas, 4 foram para doutorado e 1 para mestrado.
	 Quanto à concessão de afastamento para cursar pós-graduação stricto 
sensu, foram lançados os Editais nº 11/2020 - PRPPI (em dezembro/2020, cujo 

resultado do processo seletivo deu-se apenas em fevereiro de 2021) e nº 17/2021 - 
PRPPI (em setembro/2021, cujo resultado deu-se em dezembro/2021). O referido 
Edital nº 11/2020 - PRPPI ofertou 177 vagas para afastamento integral para 
pós-graduação stricto sensu e também pós-doutorado, sendo 69 para os 
docentes e 108 para os técnicos-administrativos do Ifal. Foram contemplados 
nesse processo seletivo um total de 23 servidores. O referido edital foi o segundo 
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. Já o Edital nº 17/2021 - 
PRPPI ofertou 184 vagas, sendo 73 para os docentes e 111 para os técnicos-
administrativos do Ifal, tendo sido contemplados ao final do processo seletivo 19 
servidores. No exercício 2021 foram emitidas 27 (vinte e sete) portarias de 
concessão de afastamento. Devido às circunstâncias enfrentadas durante a 
pandemia de Covid-19, os processos seletivos de 2019 e 2020 encontram-se com 
seus prazos administrativos suspensos, permitindo, assim, que as portarias de 
concessão de afastamento ainda sejam emitidas.

	 A partir dessas iniciativas, o Ifal conseguiu atingir a meta da qualificação 
dos servidores: 3,44 no Índice de Qualificação do Corpo Docente (indicador 
13.1) e 1,93 no Índice de Qualificação do Corpo Técnico Administrativo 
(indicador 13.2), sendo que 1 significa graduação, 2 especialização, 3 mestrado e 
5 doutorado.

	 Por fim, considerando o desempenho (resultado/meta) dos indicadores 
anteriormente citados, conclui-se que o Objetivo Estratégico 13 foi alcançado 
em 2021, conforme quadro a seguir.
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Quadro 21: Resultados do Objetivo Estratégico 13

Indicador Responsável Peso Meta 
PDI

Meta 
2021

Resultado 
2021

% alcance 
da meta

% alcance 
do objetivo

Objetivo 
alcançado?

13.1. IQCD (Índice de Qualificação do Corpo 
Docente)

DGP 40 3,43 3,39 3,44 100%

92,8% SIM13.2. IQCTA (Índice de Qualificação do Corpo 
Técnico-Administrativo). DGP 40 1,7 1,64 1,93 100%

13.3. Taxa de implementação do PDP. DGP 20 85% 75% 48% 64%

Fonte: DGP.

Gráfico 39: IQCD (Índice de Qualificação 
do Corpo Docente)
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3,44

Fonte: DGP. 
Observação: Indicador incluído na revisão do PDI. 
Início em 2021.

Gráfico 40: IQCTA (Índice de 
Qualificação do Corpo Técnico-

Administrativo)

0

1,25

2,5

3,75

5

2021

1,93

Fonte: DGP. 
Observação: Indicador incluído na revisão do 
PDI. Início em 2021.

Gráfico 41: Taxa de implementação do 
PDP
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48%

Fonte: DGP. 
Observação: Indicador incluído na revisão do PDI. 
Início em 2021.
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Quadro 22: Resumo das principais iniciativas em 2021

Projeto “Observatório do 
Mundo do Trabalho”

Edital do Programa Mulheres 
Empreendedoras

Retorno gradual e escalonado às 
atividades presenciais

Implantação dos mediadores 
virtuais

Conclusão da Obra de 
complementação do Campus 

São Miguel dos Campos

Implementação do datacenter 
com tecnologia de 
hiperconvergência

Implementação de rede sem fio 
em todas as unidades

Implementação do Curso Técnico 
Integrado em Informática para a 

Internet  
(São Miguel dos Campos)

Edital do Artifal Edital do Programa Propeq

Residência Pedagógica, Pibid, 
Pibic, Pibiti

Eventos, cursos e projetos de 
extensão

Instalação de placas 
fotovoltaicas

Continuidade do AFD Plano de Integridade 2021

Plano de Gestão de Riscos 
2021

Realização da pesquisa de 
satisfação dos públicos 

estratégicos da Comunicação do 
Ifal

Projeto “Promoção de Saúde e 
Qualidade de Vida no Trabalho”

Edital de Empresas Juniores  
(2 habilitações)

Implantação de 6 células 
incubadoras de 

empreendimentos

Plano de Desenvolvimento de 
Pessoal 2021

Reserva de 61 vagas para 
servidores nos cursos de pós-

graduação

2 Editais para afastamento para 
pós-graduação stricto sensu e 

pós-doutorado (301 vagas)

5 Contratos para fornecimento 
de pós-graduação (mestrado e 

doutorado) a servidores

Edital para custeio de 
mensalidades em cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu

RESUMO INICIATIVAS 2021
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Quadro 23: Resumo dos resultados dos indicadores em 2021

INDICADORES Meta 2021 Resultado 2021

1.1. Número de municípios beneficiados pelos programas/projetos/ ações. 10 11
1.2. Índice de efetividade das parcerias estabelecidas. 80% 73,28%

2.1. Campi com oferta de alimentação gratuita para alunos da Educação Básica. 37,5% 18,75%
2.2. Discentes elegíveis beneficiados com auxílios/bolsas da Assistência Estudantil. 75% 68,3%
2.3. Eficiência Acadêmica. 48,5% 41,4%
2.4. Percentual de execução das ações do PEIPE. 70% 65%
2.5. Taxa de Conclusão (ciclo). 38% 35,33%
2.6. Taxa de Evasão (ciclo). (até) 52% 49,97%
2.7. Taxa de Retenção (ciclo). (até 10%) 14,67%
2.8. Taxa de discentes atendidos pela Assistência Estudantil. 50% 41,88%

3.1. Percentual de implantação dos NEABI´s. 75% 87,5%
3.2. Percentual de salas do NAPNE equipadas. 50% 56,25%

4.1. Taxa de implementação das ações do PDTIC. 100% 34,1%
4.2. Taxa de obras entregues. 61% 37,5%

5.1. Percentual de campi com a implementação e regulamentação dos Concamp. 80% 87,5%
5.2. Percentual de realização de reuniões de órgãos colegiados estratégicos. 80% 46,94%

6.1. Percentual de discentes envolvidos em programas/projetos/ações. 7,5% 4,01%
6.2. Percentual de docentes envolvidos em programas/projetos/ações. 37,5% 31,2%
6.3. Percentual de projetos de ensino oriundos da pesquisa e/ou extensão. 5% 0%
6.4. Percentual de projetos de extensão oriundos do ensino e/ou pesquisa. 10% 11,54%
6.5. Percentual de técnicos envolvidos em programas/projetos/ações. 3% 2,96%

RESUMO RESULTADOS 2021



Quadro 23: Resumo dos resultados dos indicadores em 2021 (continuação)

INDICADORES Meta 2021 Resultado 2021

7.1. Taxa de crescimento da captação de recursos. 10% 36,17%
7.2. Índice de eficiência no planejamento orçamentário. 0,9 a 1,1 0,98

8.1. Percentual de execução dos Planos de Ações de Sustentabilidade. 50% 77%

9.1. Implementação do Processo Eletrônico Nacional - PEN. 100% 100%

10.1. Grau de satisfação dos públicos estratégicos da Comunicação do Ifal. 70% 64,33%

11.1. Percentual de servidores afastados por motivo de saúde. (até) 19,5% 9,7%
11.2. Índice de satisfação do Clima Organizacional. 65% Não mensurado

12.1. Número de empresas incubadas instituídas. 1 0
12.2. Número de empresas juniores instituídas. 2 2
12.3. Número de solicitações de propriedade intelectual. 20 20

13.1. IQCD (Índice de Qualificação do Corpo Docente) 3,39 3,44
13.2. IQCTA (Índice de Qualificação do Corpo Técnico Administrativo). 1,64 1,93
13.3. Taxa de implementação do PDP. 75% 48%
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Quadro 24: Resumo dos Objetivos Estratégicos em 2021

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALCANÇADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NÃO ALCANÇADOS

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

4. Garantir a infraestrutura física e tecnológica adequadas, com foco na 
otimização da oferta de cursos e no desempenho das atividades 

acadêmicas e administrativas

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

6. Fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão 
como ato educativo e pedagógico

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

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

servidores

5. Fortalecer a gestão participativa e democrática 12. Disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação

7. Otimizar a gestão de recursos, maximizando a captação e melhorando a 
qualidade do gasto

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

9. Consolidar a gestão de processos no Ifal

10. Estabelecer uma comunicação integrada e continuada

13. Promover a formação continuada dos servidores

RESUMO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  2021
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4.1. ORÇAMENTO
	 A situação orçamentária e financeira do Ifal em 2021 foi bastante difícil. 
Inicialmente, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) já previa um corte de 
16,37%, quando comparado ao orçamento de 2020. Além de menor, o 
orçamento de 2021 teve 60% dos créditos condicionados à aprovação 
legislativa, ou seja, somente poderia ser utilizado com autorização do Poder 
Legislativo, o que gerou incertezas se poderíamos utilizá-los, e, se fossem 
liberados, quando seriam.  
 Outro fato que impactou negativamente foi o atraso na sanção da Lei 
Orçamentária Anual - LOA 2021, que somente aconteceu em abril (Lei nº 
14.144, de 22 de abril de 2021), o que trouxe sérios transtornos para o 
funcionamento institucional, pois no primeiro quadrimestre do ano houve 
repasses mensais de apenas 1/18 (um dezoito avos) daqueles 40% do 
orçamento não condicionados. Ou seja, no período foi repassado mensalmente 
para o Ifal apenas 2,23% do valor de custeio previsto para o todo exercício, 
acarretando em inadimplência com as despesas de custeio básico, necessárias 

ao funcionamento das unidades e também nas atividades fins de ensino, de 
pesquisa e de extensão. 
 Não obstante os esforços da Rede Federal, por intermédio do Conselho 
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (Conif) para reverter o quadro, não houve recomposição orçamentária 
alguma, pior, houve, quando da sanção presidencial da LOA 2021, nova redução, 
desta feita, no patamar de 51% em investimento e 2,47% em recursos de custeio. 
Em arremate, por decorrência do Decreto nº 10.686/2021, de 23 de abril de 2021, 
houve o bloqueio no orçamento que estava condicionado na ordem de R$ 
7.148.183,00, correspondendo a 18,75% dos recursos de custeio. O Quadro 25 
compara as LOAs 2020 e 2021, o PLOA 2021, e demonstra os valores 
contingenciados e bloqueados.


Quadro 25: Orçamento 2020, PLOA 2021 e LOA 2021 do Ifal com recursos de todas as fontes

Recurso 
Orçamentário

Orçamento 2020 Orçamento 
Previsto 2021 (PLOA)

Orçamento 2021 
Sancionado (LOA)

Orçamento 2021 
Não Condicionado (LOA)

Orçamento 2021 
Condicionado (LOA)

Valor da LOA 
bloqueado 

pelo Decreto 
nº 10.686/2021

Custeio 48.634.572,00 39.080.552,00 38.113.846,00 15.290.806,00 22.823.040,00 7.148.183,00

Investimentos 3.886.373,00 2.459.431,00 1.203.408,00 1.203.408,00 0,00 0,00

Assistência 
Estudantil

10.991.356,00 11.589.836,00 11.300.554,00 4.532.090,00 6.768.464,00 0,00

Total 63.512.301,00 53.129.819,00 50.617.808,00 21.026.304,00 29.591.504,00 7.148.183,00

Fonte: Proad.



93

	 O orçamento é o instrumento de planejamento que deve efetivamente 
garantir a possibilidade de realização de um plano de metas e prioridades ao 
longo de um exercício financeiro, com vistas à execução de despesas para o 
cumprimento das políticas, dos investimentos e da manutenção da infraestrutura 
física e do funcionamento das unidades. O planejamento orçamentário em 2021 
foi extremamente prejudicado. A situação orçamentária apresentada colocou em 
risco o funcionamento do Instituto e o cumprimento de sua missão e objetivos 
institucionais, pois não havia garantias de: 
• manutenção de todos os contratos de serviços, aquisição de materiais e 

equipamentos (inclusive os necessários a um eventual retorno de atividades 
presenciais);


• realização e conclusão de obras, principalmente as relativas à consolidação da 
expansão, com a construção de sede definitiva dos Campi Rio Largo, Batalha 
e Santana do Ipanema;


• continuidade de todas as ações sistêmicas planejadas por meio dos projetos 
de pesquisa e inovação, ações de extensão e, principalmente, da qualidade do 
ensino, comprometendo a permanência e êxito de nossos estudantes. 

	 Os valores aportados nas ações dos programas governamentais 
constantes da LOA 2021 do Ifal, para atender as necessidades do institucionais, 
estão dispostos de forma resumida no Quadro 26 e detalhada, com suas 
respectivas naturezas de despesa e fontes de recursos, no Quadro 27. 
 O Quadro 28 apresenta as ações que tiveram seus créditos 
condicionados à aprovação legislativa, no percentual de 60% do total da LOA 
2021. Diante disso, o planejamento e a execução orçamentária foram 
condicionados à expectativa da liberação ou não dos valores contingenciados, 
criando um cenário de desconfiança e hesitação.


Quadro 26: Resumo da LOA 2021 do Ifal com recursos de todas as fontes

DESPESA VALOR (R$ 1,00) %

Pessoal Ativo 261.499.171,00 55,06%

Aposentadorias e Pensões 65.718.938,00 13,84%

Encargos Sociais 53.552.540,00 11,28%

Benefícios aos Servidores 14.530.420,00 3,06%

Ajuda de Custo para Moradia 66.811,00 0,01%

Assistência Médica e Odontológica a Servidores e Dependentes 5.204.253,00 1,10%

Precatórios 20.401.630,00 4,30%

Despesas Correntes 50.518.785,00 10,64%

Investimentos 3.474.378,00 0,73%

TOTAL 474.966.926,00 100,00%

Fonte: Lei nº 14.421, de 22 de abril de 2021



Quadro 27: Lei Orçamentária Anual – LOA 2021 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 5.204.253,00

20TP - Ativos Civis da União Recursos do Tesouro -PES 1 261.499.171,00

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

Recursos do Tesouro 3-ODC 14.530.420,00

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos Recursos do Tesouro 3-ODC 66.811,00

0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União Recursos do Tesouro -PES 1 65.717.938,00

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 53.552.540,00

0901 - Cumprimento de Sentenças 
Judiciais 0005 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) Recursos do Tesouro

-PES 1 20.251.904,00

3-ODC 149.726,00

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 63.880,00

0909 – Outros Encargos Especiais 00S6 - Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias Recursos do Tesouro -PES 1 1.000,00

5012 - Educação Profissional e 
Tecnológica

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

Recursos do Tesouro 3-ODC 38.113.846,00

Recursos Diretamente 
Arrecadados

3-ODC 1.040.505,00

Recursos Diretamente 
Arrecadados

4-INV 170.970,00

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

Recursos do Tesouro 3-ODC 11.300.554,00

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

Recursos do Tesouro 4-INV 3.303.408,00

Fonte: Lei nº 14.421, de 22 de abril de 2021.
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Quadro 28: Lei Orçamentária Anual - LOA 2021 do Ifal – Volume 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 15.290.806,00 22.823.040,00

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

Recursos do Tesouro 3-ODC 4.532.090,00 6.768.464,00

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos Recursos do Tesouro 3-ODC 26.795,00 40.016,00

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

Recursos do Tesouro 3-ODC 25.620,00 38.260,00

20TP - Ativos Civis da União Recursos do Tesouro -PES 1 87.166.137,00 174.333.034,00

0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União Recursos do Tesouro -PES 1 49.364.899,00 16.353.039,00

Fonte: Lei nº 14.421, de 22 de abril de 2021.
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Gráfico 43: Evolução da Dotação Atualizada – 2018 a 2021

2018 2019 2020 2021

479,1473,5459,3
416,0

Fonte: Tesouro Gerencial em 25 de março de 2022.

Gráfico 42: Comparação entre a Dotação Inicial e a 
Dotação Atualizada em 2021 

Dotação Atualizada

Dotação Inicial 474.966.926,00

479.125.514,00

Fonte: Tesouro Gerencial em 25 de março de 2022.
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	 Apenas em agosto, após a publicação do Decreto nº 10.760, de 30 de 
julho de 2021, 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. 
 Assim como em 2022, a pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus – 
SARS-CoV-2 (Covid-19) também impactou negativamente na arrecadação dos 
recursos próprios, uma vez que, com atividades remotas e semipresenciais, os 
contratos de locação e arrendamento dos nossos espaços, como cantinas e 

refeitórios, continuaram suspensos, assim como a realização de concursos para 
provimento de servidores. 
 Ao final do exercício, após as suplementações orçamentárias, a dotação 
atualizada (dotação final) do Ifal foi de R$ 479.125.514,00 (quatrocentos e setenta 
e nove milhões, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e quatorze reais), sendo as 
suplementações para atender às despesas com a folha de pessoal ativo, 
aposentados, pensionistas e encargos sociais. O Gráfico 42 compara a Dotação 
Inicial e a Dotação Atualizada (Final) e o Gráfico 43 demonstra a evolução da 
dotação atualizada da Instituição nos últimos quatro anos.




Quadro 29: Comparação entre Previsão da Receita e Receita Arrecadada, por Natureza da Receita – 2021

NATUREZA DA RECEITA PREVISÃO DA RECEITA (R$ 1,0) RECEITA ARRECADADA (R$ 1,0) %

Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 39.462,99 -

Concessão e permissão uso de imóveis 879.606,00 0,00 0,00

Serviços Administrativos 61.200,00 4.836,43 7,90

Aluguéis e arrendamentos 232.279,00 27.270,30 11,74

Receita Agropecuária 22.513,00 11.563,00 51,36

Multa e Juros previstos em contratos 0,00 1.099.991,00 -

Demais Naturezas da Receita 15.877,00 2.247,53 14,15

TOTAL 1.211.475,00 1.185.371,25 97,85

Fonte: Tesouro Gerencial em 25 de março de 2022 e Lei nº 14.421, de 22 de abril de 2021.
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	 Em relação aos recursos diretamente arrecadados foi estimada uma 
arrecadação de R$ 1.211.475 (um milhão, duzentos e onze mil, quatrocentos e 
setenta e cinco reais) consignados na Lei Orçamentária Anual, compondo uma 
parcela que correspondeu a 0,25% do valor da Dotação Inicial. Ressalta-se que a 
utilização do crédito de receita própria depende da correspondente arrecadação. 
 O Quadro 29 compara a estimativa da receita própria, por Natureza da 
Receita, com os recursos efetivamente arrecadados. Em 2021, o Ifal firmou três 
convênios com o Governo do Estado de Alagoas, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação, para a construção dos campi em Batalha, Rio Largo e 

Santana do Ipanema. O Governo de Alagoas transferiu R$ 1.099.991,00 (um 
milhão, noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais) referente à primeira 
parcela dos convênios. Este repasse, que não estava previsto na LOA 2021, 
impactou positivamente na arrecadação própria, fazendo com que atingíssemos 
97,85% da previsão de arrecadação. Nas demais Naturezas da Receita 
arrecadamos R$ 85.380,25 (oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e vinte e 
cinco centavos), que correspondeu a 7,05% do previsto para o exercício 
financeiro.




Quadro 30: Evolução da Arrecadação de Recursos Próprios por Natureza da Receita – 2019 a 2021

NATUREZA DA RECEITA 2021 % 2020 % 2019 %

Concessão e permissão uso de imóveis 39.462,99 3,33 26.193,97 14,07 164.392,79 14,75

Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 - 68.670,00 36,89 800.420,00 71,81

Serviços Administrativos 4.836,43 0,41 15.083,81 8,10 70.702,83 6,34

Aluguéis e arrendamentos 27.270,30 2,30 21.829,76 11,73 31.775,49 2,85

Receita Agropecuária 11.563,00 0,98 40.026,79 21,50 25.277,43 2,27

Transferências dos Estados, DF e suas Entidades 1.099.991,00 92,80 0,00 - 0,00 -

Demais Naturezas da Receita 2.247,53 0,19 14.331,08 7,70 22.016,29 1,98

TOTAL 1.185.371,25 100,00 185.135,41 100,00 1.114.584,83 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial em 25 de março de 2022.
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	 Em seguida, no Quadro 30, a comparação das receitas arrecadadas nos últimos três anos. Sem considerar a receita proveniente dos convênios firmados com o 
Governo do Estado de Alagoas a arrecadação em 2021 foi de R$ 85.380,25 (oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), que correspondeu a 
46,15% em relação a 2022 e 7,66% do valor arrecadado em 2019, último ano antes dos reflexos da pandemia de Covid-19. 
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	 Na LOA 2021, além dos Recursos do Tesouro e aqueles decorrentes de receita própria, o Ifal contou com recursos adicionais decorrentes de emenda parlamentar, 
conforme Quadro 31:


Quadro 31: Recursos decorrentes de Termos de Execução Descentralizada - 2020

EMENDA PARLAMENTAR AÇÃO FONTE DE RECURSOS
GRUPO DA 

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR  
(R$ 1,00)

Código 29730012 - Parlamentar 
Paulão (PT/AL)

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

Recursos do Tesouro 4-ODC 1.500.000,00

Código 37400008 - Parlamentar 
Pedro Vilela (PSDB/ AL)

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

Recursos do Tesouro 4-ODC 600.000,00

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação. Extraído em 25 de março de 2022.



Quadro 32: Recursos decorrentes de Termos de Execução Descentralizada - 2021

CONCEDENTE OBJETO DESTAQUE 
RECEBIDO

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo/Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – UG 130148 TED nº 008/2020 – Programa Residência Profissional Agrícola 186.800,00

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

TED nº 10231 – Aquisição de desktops e notebooks para o PDTI do Ifal 799.936,00

TED nº 10499 – Obra de combate a incêndio no Campus Piranhas 952.606,38

TED nº 10532 – Ampliação da estrutura física com aquisição de bens e serviços das 
unidades do Ifal

907.200,00

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

919,72

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – UG 158123 Pagamento de Gratificação de Encargos de Curso e Concurso para atividades 
realizadas por servidores do Ifal

1.548,05

Instituto Federal do Espírito Santos – UG 158151 Pagamento de Gratificação de Encargos de Curso e Concurso para atividades 
realizadas por servidores do Ifal

1.801,92

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE – 
UG 153173

TED nº 10680 - Promover a ampliação da oferta de profissionais qualificados para 
o segmento das energias renováveis – Energif

288.000,00

TED nº 10596 – Fomentar capacitação, qualificação, formação e aperfeiçoamento 
profissional com oferta de cursos formação inicial de Microempreendedor 
Individual (MEI) para beneficiários do Programa Auxílio Brasil 

832.000,00

Total 4.170.812,07

Fonte: Tesouro Gerencial em 25 de março de 2022.
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	 O Ifal contou ainda com recursos adicionais decorrentes de termos de execução descentralizada com órgãos públicos, no montante de R$ 4.170.812,07 (quatro 
milhões, cento e setenta mil, oitocentos e doze reais e sete centavos), conforme Quadro 32, que apoiaram ações estratégicas e finalísticas, bem como a reestruturação e 
modernização da infraestrutura física.




Quadro 33: Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da Despesa - 2021

Grupo da Despesa
2021

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Restos a Pagar Não Processados Despesa Paga
Pessoal e Encargos Sociais 382.701.380,11 382.629.957,3 71.422,81 35.1247.230,70

Outras Despesas Correntes 64.161.828,45 50.531.098,65 13.630.729,80 47.949.617,36

Investimentos 11.531.019,68 977.946,35 10.553.073,33 977.946,35

Total 458.394228,24 434.139.002,30 24.255.225,94 400.174.794,41

Fonte: Tesouro Gerencial em 25 de março de 2022.

Quadro 34: Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da Despesa - 2020

Grupo da Despesa
2020

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 13.736.461,1 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 de fevereiro de 2021.

Quadro 35: Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da Despesa - 2019

Grupo da Despesa
2019

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 463.959.154,36 417.489.645,07 46.469.509,31 386.211.521,63

Fonte: Tesouro Gerencial em 20 de julho de 2020.
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4.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
	 Os Quadros 33, 34 e 35 apresentam a execução orçamentária e financeira por Grupo da Despesas entre 2019 e 2021.
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Quadro 36: Ação 20RL - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da 
Despesa - 2021

2021
GRUPO DE  
DESPESA

DESPESA 
EMPENHADA

DEPESA 
PAGA

Outras Despesas Correntes 33.758.765,63 22.273.449,21

Investimentos 4.275.052,09 262.439,85

TOTAL 38.033.817,72 22.535.889,06

Fonte: Tesouro Gerencial em 08 de abril de 2022.

	 O principal programa do Ifal, que consta no Plano Plurianual 
2020-2023 é o 5012 - Educação Profissional e Tecnológica. Seu objetivo é 
ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica, em especial nos 
cursos técnicos e de qualificação profissional, adequando-se a oferta às 
demandas do setor produtivo.  
 Na LOA 2021, as principais ações orçamentárias vinculadas ao 
programa 5012 foram: Funcionamento de Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica; Assistência aos Estudantes das Instituições 
Federais de Educação Profissional e Tecnológica e Reestruturação e 
Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica. 
 A Ação 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de 
Educação Profissional e Tecnológica tem como finalidade a gestão 
administrativa, financeira e técnica, e o desenvolvimento de ações visando ao 
funcionamento dos cursos da instituição; 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 36, 37, 38 e 39 demonstram a 
execução orçamentária e financeira da ação orçamentária 20RL, por Grupo 
da Despesa e por Elemento da Despesa em 2019 e 2020.


Quadro 37: Ação 20RL - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da 
Despesa - 2020

2022
GRUPO DE  
DESPESA

DESPESA 
EMPENHADA

DEPESA 
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 de fevereiro de 2021.



Quadro 39: Ação 20RL - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de Despesa - 2020

PRINCIPAIS ELEMENTOS DE DESPESA
2020

DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA

Locação de Mão de Obra 16.304.957,30 11.198.856,21

Equipamentos e Materiais Permanentes 10.111.927,76 426.388,93

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 9.522.032,27 5.192.839,99

Material de Consumo 4.845.846,12 1.163.249,31

Auxílio Financeiro ao Estudante 3.277.769,83 2.921.156,49

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.891.037,67 1.253.543,35

Demais Elementos de Despesa 4.633.775,37 12.685.281,80

TOTAL 50.587.346,32 34.841.316,08

Fonte: Tesouro Gerencial em 24 de fevereiro de 2021.

Quadro 38: Ação 20RL - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de Despesa- 2021

PRINCIPAIS ELEMENTOS DE DESPESA
2021

DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA

Locação de Mão de Obra 16.023.230,93 12.366.002,14

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.505.572,03 4.776.327,07

Equipamentos e Materiais Permanentes 3.519.117,83 74.168,18

Material de Consumo 3.276.312,72 1.001.418,40

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.936.009,79 1.146.493,48

Auxílio Financeiro ao Estudante 1.818.382,14 1.705.116,60

Demais Elementos de Despesa 2.995.192,28 1.466.363,19
TOTAL 38.073.817,72 22.535.889,06

Fonte: Tesouro Gerencial em 08 de abril de 2022.
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Quadro 41: Ação 2994 - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da Despesa - 2020

GRUPO DE DESPESA
2020

DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA

Outras Despesas Correntes 10.976.379,56 9.736.808,06

Fonte: Tesouro Gerencial em 24 de fevereiro de 2021.

Quadro 40: Ação 2994 - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da Despesa - 2021

GRUPO DE DESPESA
2021

DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA

Outras Despesas Correntes 11.288.762,82 10.360.314,27

Fonte: Tesouro Gerencial em 08 de abril de 2022.
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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 40, 41, 42 e 43 demonstram a execução orçamentária e financeira da ação 
orçamentária 2994, por Grupo da Despesa e por Elemento da Despesa em 2020 e 2021.




Quadro 43: Ação 2994 - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de Despesa - 2020

ELEMENTO DE DESPESA
2020

DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA

Auxílio Financeiro a Estudantes 9.489.149,75 9.241.098,77

Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 749.667,56 487.947,50

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 710.264,60 7.761,79

Demais Elementos de Despesa 27.297,65 0,00

TOTAL 10.976.379,56 9.736.808,06

Fonte: Tesouro gerencial em 24/02/2021.

Quadro 42: Ação 2994 - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de Despesa - 2021

ELEMENTO DE DESPESA
2021

DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA

Auxílio Financeiro a Estudantes 9.702.431,33 9.526.994,27

Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 1.345.412,35 833.320,00

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 190.581,04 0,00

Demais Elementos de Despesa 50.338,10 0,00

TOTAL 11.288.762,82 10.360.314,27

Fonte: Tesouro Gerencial em 08 de abril de 2022.
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Quadro 45: Ação 20RG - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da Despesa - 2020

GRUPO DE DESPESA
2020

DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA

Investimentos 1.933.010,38 283.652,61

Fonte: Tesouro Gerencial em 24 de fevereiro de 2021.

Quadro 44: Ação 20RG - Execução Orçamentária e Financeira por Grupo da Despesa - 2021

GRUPO DE DESPESA
2021

DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA

Investimentos 4.397.717,70 264.872,88

Fonte: Tesouro Gerencial em 08 de abril de 2022.
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	 A Ação 20RG - Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica visa apoiar a 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 44, 45, 46 e 47 
demonstram a execução orçamentária e financeira da ação orçamentária 20RG, por Grupo da Despesa e por Elemento da Despesa em 2020 e 2021.




Quadro 47: Ação 20RG - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de Despesa - 2020

ELEMENTO DE DESPESA
2020

DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA

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 de fevereiro de 2021.

Quadro 46: Ação 20RG - Execução Orçamentária e Financeira por Elemento de Despesa - 2021

ELEMENTO DE DESPESA
2021

DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA

Obras e Instalações 2.215.322,02 50.372,88

Equipamentos e Materiais Permanentes 2.182.395,68 214.500,00

TOTAL 4.397.717,70 264.872,88

Fonte: Tesouro Gerencial em 08 de abril de 2022.

 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.
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 
HUMANOS 

	 O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos do Instituto 
Federal de Alagoas (CEPSH/Ifal), subordinado à PRPPI, é um colegiado 
interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter deliberativo, 
consultivo e educativo, fomentando a reflexão ética sobre a pesquisa científica e 
criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 
integridade dos valores, dos direitos e dos deveres para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos nas diferentes áreas do 
conhecimento e com os princípios básicos do Ifal. 

	 O CEPSH foi implantado a partir da Resolução nº 23/CS, de 12 de 
novembro de 2018, que aprovou o Regimento Interno do Comitê de Ética em 
Pesquisa no âmbito do Ifal (alterado pela Resolução nº 33/CS/2020), e com a 
Portaria 683/GR, de 20 de março de 2019, nomeando os seus integrantes 
(atualizada pela Portaria nº 2359/GR, de 04 de agosto de 2021). O CEPSH/Ifal 
obteve a aprovação e registro inicial, oficializado pela Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep), conforme comunicação recebida em 09 de março 
de 2021 e Despacho 0019230622. Desde 07/09/2021 está registrado junto à 
Plataforma Brasil sob o nº 195 - Instituto Federal de Alagoas.

	 No Quadros 48 e 49 estão alguns dados referentes às atividades da 
CEPSH/Ifal em 2021:


	 As atividades educativas (palestras e oficinas) realizadas no decorrer 
do ano de 2021 pela CEPSH tiveram como temática central a “Ética em 
Pesquisa e Plataforma Brasil” e foram realizadas de forma virtual, no Google 
Meet, devido ao momento de pandemia da Covid-19. Elas foram as seguintes:

• Palestra e oficina para os cursos de Mestrado em Tecnologias Ambientais 

(Campus Marechal Deodoro) e Mestrado Profissional em Educação Profissional 
e Tecnológica (Campus Benedito Bentes) - dias 01/07/2021 e 12/08/2021, 
respectivamente. Público: docentes e discentes dos Cursos.


• Oficina para os pesquisadores Gilmar S. Furtado (Núcleo de Pesquisa Aplicada 
à Pesca - Nupa/Ifal) e Juliana Gaeta (Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Funcap) - 13/07/2021.


• Palestra e Oficina na Semana de Matemática do Ifal - dias 25/10 e 27/10/2021. 
Público: docentes, discentes e público em geral inscrito no evento;


• Encontro de Inovação, Tecnologia e Iniciação Científica do Ifal (EITIC/Ifal) - dias 
06/08 e 09/08/2021. Público: docentes e discentes do Ifal;


• Palestra para o curso de Especialização de História das Alagoas no Campus 
Maceió - 29/10/2021. Público: docentes do Curso;


• Palestra no Curso de Introdução à Pesquisa promovido pela Coordenação de 
Pesquisa do Campus Penedo - 10/11/2021. Público: discentes do campus 
Penedo.
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Quadro 49: Protocolos dos projetos analisados pelo CEPSH/Ifal, de setembro 
a dezembro de 2021

Quantidade Área de conhecimento Instituição Edital de Origem

4 Humanas Ifal ProfEPT

2 Saúde Ifal ProfETP

2 Saúde Ifal Pibic

2 Linguística, Letras e Artes Ifal ProfEPT

Fonte: CEPSH/Ifal.

Quadro 48: Quantitativo de protocolos recebidos e pareceres emitidos pelo 
CEPSH/Ifal no período de setembro a dezembro de 2021.

Protocolos 
Submetidos

Pareceres 
Emitidos

Pareceres 
Pendentes

Tempo médio para emissão do 
parecer consubstanciado (dias)

10 14 14 21

Fonte: Plataforma Brasil, 2021.
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COMUNICAÇÃO 

	 Em 2021, o Ifal aderiu ao UniVERciência, primeiro programa brasileiro 
de TV aberta e Internet, produzido através da parceria entre 22 Universidades e 
14 TVs Públicas, Educativas, Universitárias e Culturais abertas. O programa foi 
criado pela TV UESB, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e 
desde a sua segunda temporada, se associou à TVE BA e a TV pública do 
estado da Bahia. Dessa forma, a participação do Ifal se deu por meio da 
produção de um vídeo reportagem mensal a ser veiculado no programa.

	 Cumpre ressaltar que nem todas as unidades de ensino do Ifal possuem 
profissionais de comunicação em seus espaços, como jornalistas, relações 
públicas, designer gráfico, entre outros. Dessa forma, das 17 unidades existentes 
da Instituição em Alagoas, apenas 6 possuem um profissional de jornalismo, 
sendo a Reitoria e os demais campi assistidos pelo Departamento de 
Comunicação e Eventos na produção de notícias e conteúdos institucionais para 
as redes sociais da Instituição.  


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 03/2021, a qual dispõe sobre as orientações quanto à 
conduta em casos confirmados, suspeitos e contactantes de Covid-19, no 
âmbito do Ifal, e foi atualizada pela Instrução Normativa nº 04/2021/DGP/Ifal. 
Visto a constante alteração do contexto pandêmico relacionado à Covid-19, foi 
elaborada a Instrução Normativa nº 05/2021/DGP/Ifal, com o mesmo objetivo 
das anteriores e atendendo as definições do Ministério da Saúde e condições 
sanitárias locais.

	 O Ifal iniciou os procedimentos para a contratação de 7 estagiários para 
2021, 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 02/20, 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 2022.

	 A Diretoria de Gestão de Pessoas publicou no ano de 2021, 2.793 
portarias, nas áreas de admissão de pessoal, aposentadoria, lotação, 
progressões, licenças, entre outros expedientes funcionais relacionados à vida 
funcional do servidor.
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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 ao 
corpo docente, constata-se que mais da metade dos professores possuem 
Mestrado, chegando a 57,8% do total de professores; em relação ao Doutorado, 
registra-se 27% dos docentes com tal titulação; 0,1% possui curso de 
Aperfeiçoamento; 11,4% 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 – 

Quadro 50: Atos de Pessoal realizados pela DGP em 2021

Atos da 
DGP em 

2021

Portarias Ações 
judiciais

Instruções 
Normativas

Processos 
Administrativos

2.793 103 3

Recebidos – 11.376

Enviados – 10.911

Fonte: DGP.

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.


Fonte: Siape.

Gráfico 44: Escolaridade Docente

	 No que se refere aos Técnicos-Administrativos, o Ifal apresenta um 
corpo técnico com formação predominantemente superior, chegando a 82,7% 
do total desses servidores. Desse percentual, 36,3% possui Especialização; 
0,2% Superior Incompleto; 27,3% possuem Graduação Completa; 17,3% 
Mestrado; e 1,4% possuem o título de Doutor. Em relação aos outros níveis de 
formação, tem-se 13,1% do corpo técnico com nível Médio; 1,6% nível Médio 
Técnico; 1,9% com Fundamental Completo; 0,8% com Fundamental Incompleto 
e 0,5% de Alfabetizados.
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Fonte: Siape.

Gráfico 45: Escolaridade TAE

Gráfico 46: Escolaridade Servidores (%)
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Fonte: Siape.
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Fonte: Siape.

Figura 12: 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 
daos professores substitutos e tradutores e intérpretes de Libras, por meio de 
processo seletivo simplificado.

	 De acordo com o art. 10º 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. É realizado processo seletivo simplificado para 
atendimento destas oportunidades, sendo os processos realizados a partir de 
cada demanda apresentada.

	 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 2021, o Ifal não realizou concurso público, apenas dois Processos 
Seletivos Simplificados para Professor Substituto (Editais nº 75 e103/2021). 
No total, foram realizadas 31 admissões de novos servidores, sendo 17 
Técnicos-Administrativos e 14 professores do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico. Em relação à contratação temporária, foram contratados 54 
professores substitutos.

	 Em relação à movimentação de pessoal (Quadro 51), o Ifal regulamentou 
a remoção por processo seletivo por meio da Portaria nº 3427, publicada no dia 7 
de outubro 2019. 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 2021

Remoção por Processo 
Seletivo

Remoção de 
Ofício

Remoção por 
Reciprocidade

Remoção por 
motivo de saúde

TÉCNICOS
09 vagas 
ofertadas 19 servidores 04 servidores 02 servidores

DOCENTES
17 vagas 
ofertadas 07 servidores 0 servidores 0 servidores

Redistribuição

28 docentes redistribuídos: 23 TAEs redistribuídos:

11 ingressando no Ifal 09 ingressando no Ifal

14 saindo do Ifal 14 saindo do Ifal

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: Progressões, Promoções e Acelerações da Promoção docente em 2021

Campus Progressões e 
Promoções

Aceleração da 
Promoção

Total

Arapiraca 20 2 22

Batalha 12 5 17

Benedito Bentes 4 8 12

Coruripe 11 4 15

Maceió 98 5 103

Maragogi 21 3 24

Marechal Deodoro 31 1 32

Murici 20 4 24

Palmeira dos Índios 32 7 39

Penedo 20 7 27

Piranhas 31 11 42

Reitoria 2 0 2

Rio Largo 8 0 8

Santana do Ipanema 17 8 25

São Miguel dos Campos 9 3 12

Satuba 27 1 28

Viçosa 11 5 16

Total 374 74 448

Fonte: CPPD.
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	 O plano de carreira dos servidores Técnico-Administrativos em 
Educação (TAEs) 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 13: Progressões e Incentivos à Qualificação dos TAEs 
em 2021

	 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 2021, 157 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, e a partir 
de agosto de 2021 foi iniciado o processo de digitalização do 
legado funcional dos servidores. Em dezembro a atividade foi 
finalizada na Reitoria e nos campi Maceió e Satuba e Marechal 
Deodoro em etapa de conclusão. Aos campi Palmeira dos Índios, 
Penedo, Arapiraca, Coruripe, Viçosa, Maragogi, São Miguel dos 
Campos, Piranhas, Rio Largo, Murici, Santana do Ipanema e 
Batalha fora atribuído como previsão de início das atividades de 
digitalização o primeiro semestre de 2022.

	 Devido à implantação dos processos eletrônicos em março 
de 2020, mesmo com o estabelecimento do trabalho remoto devido 
à pandemia da Covid-19, não houve impacto na tramitação dos 
processos, possibilitando que a DGP desse continuidade as suas 
atividades normalmente.

	 No Quadro 53 está descrito o quantitativo de processos 
movimentados pela Diretoria de Gestão de Pessoas no exercício 
2021. 


Quadro 53: Quantitativo de processos na DGP em 2021

Meses Recebidos Enviados

Janeiro 851 847

Fevereiro 880 932

Março 1.181 1.163

Abril 664 608

Maio 719 750

Junho 917 932

Julho 1.100 1.061

Agosto 1.127 1.194

Setembro 1.080 924

Outubro 646 656

Novembro 1.239 862

Dezembro 972 982

Total 11.376 10.911

Fonte: Sipac.
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Fonte: Sipac.

Gráfico 47: Fluxo de Movimentação de Processos em 2021

	 O número de processos tramitados corresponde à movimentação em 
todas as Coordenações/Departamento integrantes da DGP, sendo o 
Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal (DAPP) e as 
coordenações vinculadas: Coordenação de Cadastro e Lotação de Pessoal 
(CCLP), Coordenação de Aposentadoria e Pensão (CAP), Coordenação de 
Contratos e Admissão de Pessoal (CCAP), Coordenação de Saúde do 
Servidor (CSS) e Coordenação de Desenvolvimento de Capacitação de 
Pessoal (CDCP).

	 Observa-se o grande volume de processos tramitados mensalmente, 
o que evidencia a demanda da área de Gestão de Pessoas. Entretanto, é 
possível identificar um equilíbrio entre processos recebidos e enviados, o que 
denota que os mesmos estão tendo uma tramitação adequada nas unidades.


	 A DGP também responde pelas ações judiciais relativas às questões da 
vida funcional dos servidores ativos e aposentados. No total, 103 ações 
judiciais foram recebidas e encaminhadas para subsídios da Procuradoria 
Federal junto ao Ifal, como também para cumprimento imediato.

	 Foram realizadas reuniões sistemáticas com as Coordenações de 
Gestão de Pessoas (CGPs), com o propósito de orientação e alinhamento das 
unidades em relação as ações. Durante o ano de 2021, a DGP buscou estreitar 
ainda mais a relação com as CGPs, a fim de qualificar os canais de 
comunicação estabelecidos e contribuir para a melhoria dos fluxos e processos 
internos. 


SIASS FRENTE À PANDEMIA


	 A equipe técnica do SIASS produziu diversas ações direcionadas para 
os servidores quanto aos assuntos pertinentes a área de saúde, com o 
propósito de fornecer suporte, por meio de informações técnicas, e a fim de 
auxiliar no enfrentamento ao Covid-19. Desde o início da pandemia, o SIASS 
disponibilizou atendimento online com as psicólogas e equipe médica 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. A equipe 
médica e de enfermagem fez o acompanhamento e orientação de todos 
servidores acometidos pela doença que houve a notificação à unidade SIASS. 
Além disso, foi fundamental a participação de toda a equipe de saúde na 
elaboração de Instruções Normativas que orientassem os servidores quanto à 
conduta em casos confirmados, suspeitos e contactantes de Covid-19, no 
âmbito do Ifal, seguindo as determinações preconizadas pelo Ministério da 
Saúde.
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