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Apresentação

Este relatório acompanhado do planejamento de gestão do Campus do
Sertão  é  uma  ação  conjunta  de  todos  os  gestores  do  Campus,  sendo
demandado pela Direção,  antes do início das atividades de cada ano letivo.
Este  documento  anual de gestão envolve os setores acadêmicos e
administrativos da Sede e da Unidade Educacional  de Santana do Ipanema.
Essa prática teve início desde 2014.  No final  de cada exercício anual,  cada
setor  do  Campus  elabora um  relatório  que  são  todos  sintetizados  em  um
documento  de  gestão  que  é  disponibilizado na  página  do  Campus.  Esses
documentos contemplam o relatório  do exercício  anual vencido, juntamente
com o planejamento paro o exercício vindouro.

Estes documentos são baseados no princípio constitucional da
transparência pública,  objetivando  maior  eficiência  nas  ações  da  gestão  do
Campus do Sertão. Um documento do planejamento plurianual do Campus está
disponível na página do Campus, junto com todos os relatórios anteriores. A
atual Gestão do Campus do Sertão está vigente até 30 de junho de 2021 e este
relatório completa o ciclo de 4 anos de atividades, juntamente com as ações do
início do ano de 2022. Todos os relatórios do Campus do Sertão relativos ao
quadriênio  2017-21  e  plano  de  2022  estão  disponibilizados  na página do
Campus.  Há  também  que  considerar  que  foi  publicado  em  2017,  o
Planejamento  para  o  Quadriênio  2018-21  da  Equipe  de  Gestão.  Neste
documento, a gestão da Universidade Federal de Alagoas do Campus do Sertão
apresenta seu planejamento estratégico e plano de ações para o ano de 2018-
21, buscando promover o acompanhamento das metas traçadas e visando à
qualidade  na  prestação  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  e,
consequentemente, melhor prestação do serviço público.

Neste relatório  do exercício  de 2021,  estamos apresentando as metas
planejadas para  o  ano  de  2022,  cumprindo  os  objetivos  estratégicos  da
universidade do novo PDI da UFAL (2019-2023). Nos conteúdos deste relatório,
também apresentamos as ações de gestão realizadas em 2021 e metas para
2021 e 2022, seguindo estratégias próprias do Planejamento do Campus do
Sertão  que estão sendo mostradas na Parte I. As metas e as realizações
durante  o  exercício  de  2021  e  de  2022  de  cada  setor  administrativo  são
especificadas, obedecendo às prioridades planejadas pela gestão do Campus
do Sertão e estão sendo mostradas na Parte II.  Excepcionalmente, o ano de
2021 foi atípico por ser o segundo ano de ocorrência da pandemia internacional
da covid-19. O Calendário  Acadêmico da UFAL  foi reaberto  com aulas  em
atividades remotas, aprovado no CONSUNI. Muitas metas de gestão não foram
cumpridas de forma bastante anómala. O relatório da Parte II segue o modelo
do Planejamento para o Quadriênio 2018-21 da Equipe de Gestão do Campus
do Sertão.

Este documento contém o planejado para o Campus do Sertão para os
anos de 2021 e 2022, o que já  foi realizado e as metas estratégicas para o
exercício  de  2022.  Essa  excepcionalidade,  da  abrangência  de  dois  anos
planejados, se deve ao fato de que muitas ações que não foram executadas em
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2021 foram prorrogadas nas metas de 2022. Este fato se deve aos diversos
problemas enfrentados durante a pandemia da covid-19.  

Apresentamos  aqui  informações importantes  do  que  foi  planejado  e
realizado  em  cada coordenação  setorial,  contribuindo  assim,  pela  máxima
transparência das ações públicas da gestão do Campus.

No final deste Relatório de Gestão, as Considerações Finais mostram
um resumo de realizações ocorridas em 2021 e início de 2022 no Campus do
Sertão. Documentos importantes acompanham  este  relatório,  no  formato
arquivos  digitais  anexos,  contento  as  principais informações  de  ações
estratégicas que foram divulgadas na página do Campus e outras que estão
sendo mostradas nos seguintes anexos:  Avaliação Mestrado PPGLIC,  Controle
de Portarias Direção 2016-18, Deliberações do Conselho do Campus do Sertão,
Diárias  SCDP  (2021),  Manual     de     Procedimentos     Acadêmicos     do     Campus     do  
Sertão, Página do Campus (Cooperação com prefeituras do Sertão, Dois veículos
para o Campus do Sertão,  Emendas do deputado Paulão,  Evento do Sertão
Estágio, Três novos cursos no Campus em 2022, Visita do deputado federal
Paulão),  Plano de Trabalho (Emenda Paulão 2021), Portfólio 2020-21-  Anexo
Acadêmico  SERTÃO,  Relatório  Abastecimento  de  combustível,  Relatório
Manutenção de transporte, Relatório Psicologia, Relatório Sipac Delmiro  2021 -
EXTRATO  ORÇAMENTÁRIO,  Relatório  Sipac  Santana   2021  -  EXTRATO
ORÇAMENTÁRIO.  Estes documentos comprovam que a gestão do Campus do
sertão  vem  buscando  desempenhar  seu  trabalho  de  forma  dedicada  ao
desenvolvimento da comunidade acadêmica. 
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Parte I

Relatório do Exercício 2021

Campus do Sertão

Estratégias
PDI/UFAL 2019-2023

Planejamento do Campus do
Sertão

Dimensão Ensino de Graduação, Técnico e Tecnológico (PDI/UFAL 2019-2023)
Estratégias
*Elevar a qualidade dos cursos de graduação e de ensino profissional e tecnológico da 
Ufal
*Ampliar a oferta de cursos graduação e de ensino profissional e tecnológico da Ufal
*Ampliar o número de formandos anuais em relação aos ingressantes

METAS PARA 2021/22 AÇÕES REALIZADAS EM 2021  PARA  O
ALCANCE DAS METAS

Manter  a  cotas  de  bolsas
estudantis do Campus do Sertão.

Apoiar cursos Pré-ENEM para alunos
de
escolas públicas da Região de 
Delmiro Gouveia.

Criar o Fórum dos Pesquisadores 
do Campus do Sertão. Apoiar as 
atividades das empresas juniores 
do Campus do Sertão.

Equipar as salas das coordenações 
Geral e Acadêmica na U. E. de 

Manutenção  das bolsas da assistência 
estudantil nas cotas de bolsas do 
Núcleo de Assistência Estudantil - NAE 
do Campus do Sertão.

As empresas juniores do Campus do Sertão 
participaram ativamente das atividades dos 
cursos durante o ano de 2021. Mesmo no 
estado de pandemia, as ações foram 
mantidas de forma remota.

Em 2021 foram realizadas reuniões do 
Fórum dos/as coordenadores/as envolvendo 
os cursos da Sede do Campus e da U. E. de 
Santana do Ipanema de forma remota 
através da plataforma RNP e pelo Google 
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Santana do Ipanema na nova sede 
dispondo de mobiliário e 
equipamento de informática para 
maior eficiência nas ações.

Desenvolver nuvem com arquivos 
digitais para os gestores de todos os 
setores do Campus, incluindo a U. E. 
de Santana do Ipanema.

Melhorar as ações do NAE na U. E. 
de Santana do Ipanema
fornecendo maior suporte técnico-
administrativo.

Desenvolvimento do Setor de 
Arquivo da U. E. de Santana do 
Ipanema, facilitando a consulta de 
documentos que estejam 
arquivados para fins 
administrativos e de pesquisa.

Aprovar no Conselho do Campus e
enviar os processos de criação de
novos cursos (Matemática, Física,
Direito e Letras - Inglês)  que foram
aprovados no PDI-UFAL 2019-2023.
Enviar seus
respectivos PPPs à PROGRAD.

Finalizar a entrega da obra  de
Santana.

Instalar internet na nova Sede da 
U. E. de Santana do Ipanema.
Instalar mobiliários e equipamentos e
fazer a mudança para nova sede.

Instalar piso tátil Direcional 
(demarcar a direção) e Alerta 
(mudança de direção).

Meet.

Em 2021, a Ufal começou a  operacionalizar 
a nova sede Unidade de Santana a do 
Ipanema. Desta forma, foi desnecessário 
continuar alugando o prédio da Escola 
Divino Mestre  e entregou o escrito cedido 
pela Prefeitura de Santana.

Foram realizadas várias reuniões
organizadas entre a gestão do
Campus  do  Sertão/Coordenação

Estudantil/Direçãodurante as reuniões
com os

Centros acadêmicos,  nas
quais os  Centros  académicos
mantiveram suas  gestões  prorrogadas  em
função da pandemia da covid-19.

Manutenção e atividades do NAP de forma
remota ao longo do exercício de 2021.
Em 2019 foi criado no campus o Núcleo de
Apoio  Pedagógico  (NAP)
https://campusdosertao.ufal.br/institucional/
politica-estudantil/projeto-nap-6.pdf/view.  A
proposta foi aprovada na reunião ordinária
do Conselho do Campus em 20/08/2019 e
está em anexo a este relatório.

Foram aprovados no Conselho o Campus os
novos  cursos  do  PRIL/UFAL/Campus  do
Sertão  (Letras/Português  Licenciatura,
Ciências Licenciatura e Pedagogia. Os curso
foram  criados  a  partir  do  Edital
66/SEB/MEC/2021 no qual a Ufal submeteu
uma  proposta  e  foi  vencedora  para  criar
cursos  do  Programa  de  Formação  de
Professores do MEC na Sede do Campus do
Sertão.
https://ufal.br/ufal/noticias/2022/1/ufal-
formaliza-cooperacao-tecnica-com-
prefeituras-do-sertao-para-novos-cursos

A Internet do
Campus do Sertão c o n t i n u o u  
d e n t r o  d a meta dos 100MB.
Surgiram vário problemas de queima de
roteadores wifi.

 Em  2021,  o  Calendário  da  UFAL  foi
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aprovado para funcionar de forma remota
com aulas síncronas. Desta forma o retorno
às aulas ocorreu de forma remota em 2021-
1.
Foram feitos os
acompanhamento  e assessoramento da
Monitoria on-line durante  o 2020-1,
2020-2 e 2021-1.
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Dimensão Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Empreendedorismo (PDI/UFAL
2019-2023)

Estratégias
*Elevar a qualidade da pós-graduação
*Aumentar o potencial de inovação da Ufal
*Expandir o processo de incubação de empresas nos municípios em que a Ufal tem 
Campus ou unidade educacional
*Ampliar a participação de estudantes de graduação em projetos de iniciação
*Ampliar a oferta de vagas em cursos de pós-graduação stricto sensu

METAS PARA 2021/22 AÇÕES  REALIZADAS  EM 2021  PARA O
ALCANCE DAS METAS

Manter a revista Caburé -
Saberes Acadêmicos
Interdisciplinares para divulgação 
de trabalhos advindos da 
comunidade acadêmica. 
Publicação efetiva com ISBN para 
divulgação de trabalhos advindos 
da comunidade acadêmica.

Realização da I Jornada Cultural do
Campus do Sertão: Mostra Sertão
e
Feira Literária do Sertão (FLIS).

Devido à pandemia, as 
especializações ocorrerão em 
2021/22.

(Meta anterior)
Criação  do  Núcleo  de  Inovação
Tecnológica  e  de
Empreendedorismo do Campus.

Aprovar o Regimento do Campus 
do Sertão.
(Meta anterior)

Instalar internet na nova Sede de 
Santana do Ipanema.
Ampliação da internet para 400 
MB/s.

Apoiar  grupos  de  pesquisa  e

A revista eletrônica Caburé
- Saberes Acadêmicos
Interdisciplinares entrou
em operação em 2019. Os
artigos podem ser baixados no site 
https://www.seer.ufal.br/index.php/cabure
/issue/archive   .
Em 2021 foi lançado o terceiro  
volume.

Encaminhamentos para o início dos cursos
de especialização lato senso, aprovados 
em 2019: especialização em ensino de 
língua e literatura; especialização em 
cultura, patrimônio e identidade 
indígenas; especialização em ensino, 
tecnologia e formação humana. 
Acompanhamento e atualização dos PPCs 
lato sensu em 2021. Outras ações 
correlatas: Obtenção de financiamento via
emenda parlamentar do Deputado Federal
Paulão para construção de um prédio na 
sede do Campus do Sertão ) ANACS – 
Anexo Acadêmico do Campus do Sertão)  
dedicado a pós-gradiação, em fase de 
licitação na Sinfra/UFAL.

Em maio de 2022, o Campus obteve 
resposta positiva da PROPEP em avaliação
para criação do Mestrado Profissional em 
Ensino, Linguagens e Culturas (PPGELIC). 
A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
11
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extensão. Dar suporte em
estrutura  física  para  pós-
graduação.

Apoiar as ações de pesquisa e pós-
graduação.

Realização da Jornada Cultural do
Campus do Sertão: Mostra Sertão
e
Feira Literária do Sertão (FLIS).

Criação  do  Núcleo  de  Inovação
Tecnológica  e  de
Empreendedorismo do Campus.

graduação da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal) manifestou aprovação e 
anuência ao referido Projeto de APCN, no 
âmbito da UFAL/Campus Sertão 
considerando os seguintes motivos (Anexo
- AVALIAÇÃO MESTRADO PPGLIC.pdf):
1. A proposta atende aos requisitos para 
elaboração de Propostas de Cursos Novos 
(APCN), nas Portarias nº 195/2021/CAPES, 
196/2021/CAPES e 61/2022/CAPES;
2. A proposta atende às demandas 
institucionais da UFAL, no contexto da 
qualificação docente para o âmbito da 
pesquisa científica em pós-graduação 
stricto sensu, contemplados nos currículos 
Lattes dos docentes elencados como 
pesquisadores para atuarem no mestrado;
3. O Campus Sertão, bem como o 
programa, dispõe da infraestrutura – 
instalações físicas, laboratórios, biblioteca, 
recursos de informática essenciais para o 
adequado funcionamento do curso, bem 
como recursos humanos administrativos 
para o experiente de secretaria do 
Programa.
4. A proposta é adequadamente concebida,
apresentando objetivos, áreas de
concentração, linhas de pesquisa e 
estrutura curricular bem definidos e 
articulados, conforme o Documento de 
Área de referência e conforme as 
demonstrações documentais de 
capacitação docente para atender os 
objetivos do Programa.
5. A matriz curricular é composta de 
disciplinas, todas com conteúdos voltados 
à temática das Linhas de Pesquisa, 
formando um conjunto muito bem 
articulado, apto a fornecer uma visão 
integrada da problemática da formação no 
contexto do Ensino, das Linguagens e das 
Culturas, atendendo ao âmbito da área de 
Ensino, como prescrito pela CAPES.
6. A literatura de apoio é pertinente, 
qualificada e atualizada.
7. A proposta/programa conta, 
especialmente no que se refere ao seu 
Núcleo de Docentes Permanentes, com 
grupo de pesquisadores com maturidade 
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científica, demonstrada pela sua produção 
nos últimos três anos, e com nível de 
integração que permitam o adequado 
desenvolvimento dos projetos de pesquisa 
e das atividades de ensino e orientação 
previstos. A produção científica dos 
docentes é relacionada e coerente com 
suas áreas de formação e com a temática 
das linhas previstas, o que expressa a 
potência de integração das atividades 
desenvolvidas e revela condições para 
desenvolver pesquisas, atividades de 
ensino, de orientação, de planejamento e 
coordenação de projetos de intervenção 
social.
8. A proposta atende às demandas 
condições pedagógicas e estruturais da 
UFAL/Campus Sertão;
Pelo exposto, a CPG/PROPEP recomendou 
pela aprovação da Proposta de APCN:
Proposta de Mestrado Programa de Pós-
Graduação em Ensino, Linguagens e
Culturas (UFAL/Campus Sertão) pelo 
CONSUNI.

Acompanhamento e assessoramento do 
processo seletivo para o Pibic Ciclo 
2021-22.
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Dimensão Extensão (PDI/UFAL 2019-2023)
Estratégias
*Ampliar o alcance e o impacto social das ações de extensão integrada ao ensino e à 
pesquisa
*Desenvolver os aspectos pedagógico, formativo e organizativo a partir das diretrizes 
institucionais para a extensão da Ufal

      Profa. Dra. Flávia Jorge de Lima - Coordenadora de Extensão e Cultura
METAS PARA 2021/22 AÇÕES REALIZADAS EM 2021 PARA

O ALCANCE DAS METAS

Formatação/alimentação da página 
da Extensão.

Acompanhamento da curricularização da
Extensão.

Realização  da  I  Jornada  Cultural  do
Campus do Sertão: Mostra Sertão e Feira
Literária do Sertão (FLIS).

Evento Semana da MULHER
2021/22.

Construção  de  um  Protocolo  de
Realizado remotamente
biossegurança para as
atividades de Extensão

Evento III JACS – Jornada Acadêmica 
do Campus do Sertão.

Reuniões do comitê assessor.

Acompanhamento de Ações
SIGAA EXTENSÃO.

Implementação/execução do 
Programa Conexões.

I Mostra de Arte e Cultura do

Acompanhamento
realizado remotamente da
curricularização da Extensão no ano 
de 2021.

Evento  Semana  da  Mulher:  Ação
realizada remotamente em 2021.

Construção de um Protocolo de
biossegurança para as
atividades  de  Extensão:  Ação
realizada remotamente em 2021.

Evento  III  JACS:  Ação  realizada
remotamente em 2021.

Reuniões  do  comitê  assessor:
Ação realizada  remotamente em
2021.

Acompanhamento de Ações
SIGAA  EXTENSÃO:  Realizada
remotamente em 2021.
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Campus do Sertão (MACCS)

Realização do evento UFAL de Portas 
Abertas.

Firmar acordos e parcerias com as 
Prefeituras Municipais dos municípios de
Delmiro Gouveia, Água Branca, Inhapi, 
Canapi, Mata Grande, Paulo Afonso, 
Piranhas.
Ampliar laços de apoio institucional com
movimentos sociais organizados.

Aprimorar o desenvolvimento do Coro do
Sertão em 2021 para ações em Delmiro
Gouveia, Santana  do  Ipanema  e  em
atividades extensionistas fora do
Campus.

Criar condições para transformar o Coro
do sertão em um Equipamento Cultural
da Universidade.
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Parte II

Relatório de Transparência Financeira e Administrativa

Exercício 2021
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Dimensão Desenvolvimento Administrativo (Campus do Sertão/UFAL)

Estratégias

Desenvolver e implementar a reestruturação 
organizacional; Criar e atualizar os marcos regulatórios;
Desenvolver modelos de gestão: da informação, da sustentabilidade, da racionalização, da 
avaliação e de indicadores;
Redesenhar e implantar uma política de comunicação: regulação, intensificação de meios e
visibilidade institucional.
METAS PARA 2021/22 AÇÕES REALIZADAS EM 2021 PARA O

ALCANCE DAS METAS

Aprovar o Regimento do Campus do 
Sertão.

Atualizar o Conselho do Campus do 
Sertão.

BIBLIOTECAS
Instalação de câmeras para uma 
melhor segurança do acervo.

Reapresentar demanda de 
seguranças para atuarem nas 
bibliotecas de Delmiro e Santana.

Solicitação de 3 (três) pessoas para 
compor a equipe da Biblioteca da 
Sede do Campus, pois é impossível 
atender durante 14 horas seguidas e 
com qualidade, apenas com a equipe 
atual.

Finalizar ampliação da biblioteca de 
Santana.
Instalação de 03 Ar condicionados de
60 mil  BTUs para o salão principal da
Biblioteca de Delmiro Gouveia.
Contratação de      mais
auxiliares/atendentes para a biblioteca
de Delmiro Gouveia e de Santana do
Ipanema.

Atualizar  a  climatização  e  instalação
de  equipamentos  do  Campus

O Regimento do Campus ainda não foi
aprovado,  pois ainda  falta  serem
aprovadas as  mudanças  de  regimento
que  definam a  inserção  dos Campi do
interior da UFAL.
Foram atualizadas as cadeiras  de
conselheiros do Campus do Sertão, onde
os coordenadores  passaram  a ser
membros natos.

A internet do Campus via RNP foi 
ampliada, para 100 MB/s em 2021, em 
Delmiro Gouveia e 100MB em Santana 
do Ipanema.

A nova sede da U. E. de Santana  do
Ipanema não foi concluída em janeiro de
2020. A contratação de empresa  para
instalação de Internet só ocorreu no final
de  2020.  Durante  o  ano  de  2021,  a
Internet  da  nova  de  Santana  foi
transferida  do  Escritório  para  a  nova
Sede.

Não foi possível a ampliação de novos 
atendentes para as bibliotecas durante 
do ano de 2021, mas a demanda contia 
na meta de ações para o ano de 2022.
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(instalação  de  todos  os  aparelhos
comprados  através  de  emendas
parlamentares  do  Deputado  Paulão
destinadas  a  melhorias  na   a
infraestrutura do Campus.

Manter visitas orientadas com os 1º 
períodos dos cursos na semana do 
fera; e iniciar visitas orientadas e/ou 
outros treinamentos com os usuários.

Ampliação da velocidade da Internet 
do Campus para 400MB em 2022.

A climatização da nova sede da UFAL de 
Santana ocorreu de forma restrita por 
falta de contrato de serviços de 
engrenarias ativo na UFAL durante  ano 
de 2021. Ocorreu a instalação de 
aparelhos de ar condicionados nas salas 
administrativas da nova Sede de 
Santana através de servidores 
colaboradores terceirizados dos de 
contratos de de serviços da Coinfra de 
Campus do Sertão e da Sinfra/Ufal. A 
demanda será totalmente realizado com 
o novo contrato de engenheira previsto 
para o ano de 2022.
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Dimensão Recursos Humanos - Relatório da Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas - COGEP/Campus do Sertão (Campus do Sertão/UFAL)
Estratégias
Recrutar e dimensionar o quadro de 
servidores; Desenvolver e capacitar os 
servidores;
Melhorar a qualidade de vida da comunidade da UFAL.

  METAS PARA 2021/22 AÇÕES REALIZADAS EM 2021
PARA O ALCANCE DAS METAS

METAS PARA 2021

Implantação e regulamentação da jornada 
de trabalho flexibilizada de 30 horas.

Desenvolver os servidores, tornando-os 
motivados e conscientes da importância 
deles na instituição e melhorar o 
engajamento interno.

Criação e treinamento de uma comissão
local de processos seletivos.

Incluir mais servidores do Campus do 
Sertão nos eventos de capacitação da 
CDRH-PROGEP

Possibilitar que os servidores
discentes tenham acesso ao SIASS.

METAS PARA 2022
Regulamentação da jornada de trabalho 
flexibilizada, após a publicação da Nova 
Resolução nº 75/2021-CONSUNI/UFAL, de 
09 de novembro de 2021.

Desenvolver os servidores, tornando-os 
conscientes da importância deles na 
instituição e melhorar o engajamento 
interno.

Regulamentação da jornada de 
trabalho flexibilizada, após a 
publicação da Nova Resolução nº 
75/2021-CONSUNI/UFAL, de 09 de 
novembro de 2021. Tudo foi feito 
através de reuniões com o corpo 
técnico e com o GT de trabalho na
PROGEP. Atualmente, o Campus já
dispões de comissão interna para 
envio de processos à 
Progep/UFAL.

Durante o período da pandemia da 
covid-19, muitos servidores técnico
e docentes passaram a praticar 
atividades remotas em função do 
plano de funcionamento do 
Campus do Sertão em 
cumprimento as determinações do 
protocolo de segurança adotado 
pelo MEC.
Os concursos de professores 
substitutos tiveram suas bancas
de forma online.
Foram realizadas atividades de 
capacitação de forma remota pela 
Prograd como o Profford com 
formação em
atividades remotas.

Foi criada a comissão especial 
para tratar da formação de cursos 
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Criação e treinamento de uma comissão 
local de processos seletivos.

Incluir mais servidores do Campus do 
Sertão nos eventos de capacitação da 
CDRH – PROGEP.

Motivar os servidores, uma vez que o 
trabalho remoto causou um certo 
desânimo na equipe.

de pós graduação no Campus do 
Sertão.

Foram enviados processos de 
contratação de pessoal à 
Progep/UFAL.

Em 2021 foi criado Núcleo de 
Estágio Supervisionado do Sertão 
Alagoano (NESSA) para tratar dos 
estágios dos estudantes em 
parceira com outras 
coordenadorias de gestão do 
Campus do Campus do Sertão.
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Dimensão Finanças e Orçamento (Campus do Sertão/UFAL)

Estratégias

Ampliar e garantir a matriz OCC; Viabilizar a
geração de recursos próprios; Ampliar 
orçamento de convênios.

METAS 2021/22 AÇÕES REALIZADAS EM 2021 PARA O ALCANCE DAS METAS

Manter a iluminação e
climatização do 
Campus.

Articular novas fontes
orçamentárias para o 
Campus do Sertão.

Dar suporte para 
equipe de compras 
do Campus do
Sertão.

Articular orçamento 
para
compra/aquisição de 
veículos novos
para o Campus do 
Sertão.

Finalizar a ocupação 
da Sede da UFAL em 
Santana do Ipanema.

Viabilizar a instalação
e manutenção dos 
novos cursos do 
Programa de 
Formação de 
Professores  do 
Campus do Sertão 
(Pril/UFAL-
Sertão)oriundos do 
Edital 
66/SEB/MEC/2021.

Em 2020, foi proposta a construção de novos blocos para a 
sede do Campus em Delmiro Gouveia. A demanda foi 
apresentada via emenda parlamentar ao Deputado Federal
Paulão que aceitou aprovar 500 mil Reais para dar início ao
processo de construção de novos blocos acadêmicos na 
sede do Campus (Número da Emenda: 2973 0008/ ação 
8282 - 2021). Os valores estimados do projeto foram 
avaliados pela Coinfra/Campus do Sertão em 1,25 milhões 
de Reais para cada prédio, pois o plano apresentado foi 
sugerido a construção de dois blocos. Os recursos 
financeiros foram repassados à Sinfra que está em fase de 
licitação da obra, prevista para ter início em 2022. Em 
2022, o Deputado Federal Paulão reassumiu o 
compromisso de adicionar
mais orçamento para construção desse novo prédio via 
emenda parlamentar. A emenda de 2022 contempla 
recursos complementares no valor de 700 mil Reais para 
construção do novo prédio da Pós-Graduações (Anexo 
Acadêmico do Campus do Sertão - ANACS) e compras de 
capital para 2022 (emenda GND4-  R$ 700.000,00 - 
Campus Sertão – 2022). Os documentos relativos ao Plano 
de trabalho e da emenda e o Portfólio estão em anexo a 
este relatório.

Em 2020, foi articulado aquisição de veículos através de
parcerias com o deputado  Paulão.  Estes  equipamentos
entregues   em 2021  contemplando  duas  caminhonetas
montanas.  https://ufal.br/ufal/noticias/2021/9/gestao-da-
ufal-recebe-dois-veiculos-para-o-campus-do-sertao

Foram concluídas as instalações elétricas da rede 
principal da nova sede da UE Santana do Ipanema/UFAL.

Foi instalada a rede lógica com transferência de todos os 
equipamentos que estavam no antigo escritório da U. E, de 
Santana do Ipanema través de contrato de serviços do 
NTI/UFAL.
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Dimensão Infraestrutura (Campus do Sertão/UFAL - Coinfra)
Estratégias
Ampliar, adequar e racionalizar a Tecnologia de Informação e Comunicação 
em todos as unidades e setores;
Ampliar, adequar e racionalizar a infraestrutura física e de equipamentos.

METAS PARA 2021/22 AÇÕES REALIZADAS EM 2021 PARA O 
ALCANCE DAS METAS

Manter todos os contratos de 
serviços ativos.

Propor parcerias para 
pavimentação da sede do 
Campus junto ao DER/AL em 
2021.

Propor a construção de novos 
espaços físicos para 
atendimento das demandas 
atuais do Campus.
Instalar piso tátil direcional
(demarcar a direção) e alerta
(mudança de direção).

Adequação de carteira de
canhotos em  todas  as  salas de
aula do Campus do Sertão.

Abertura definitiva da nova Sede
da Unid. Ed. de Santana do
Ipanema: equipar e
operacionalizar.

Aquisição de veículos novos para
o Campus do Sertão.

Realizar licitação do valor da
emenda parlamentar do
Deputado Federal Paulão em
2021.

Em 2021 foram mantidos os contratos 
existentes e foi licitado um novo contrato 
de serviços de engenharias que teve início 
em janeiro de 2022.
Os atendimentos com respeito a 
contratos passaram o ocorrer de forma 
remota. Houve o tombamento
de todos os equipamentos do RU.

Os serviços de pavimentação de asfalto 
não foram realizados, pois dependem de 
autorização de órgão externo a UFAL 
demandados em conjunto com a Reitoria.

Em 2020, foi proposta a construção de 
novos blocos para a sede do Campus em 
Delmiro Gouveia. A demanda foi 
apresentada via emenda parlamentar ao 
Deputado Federal Paulão que aceitou 
aprovar 500 mil Reais para dar início ao 
processo de construção de novos blocos 
acadêmicos na sede do Campus (Número da
Emenda: 2973 0008/ ação 8282 - 2021). Os 
valores estimados do projeto foram 
avaliados pela Coinfra/Campus do Sertão em
1,25 milhões de Reais para cada prédio, pois
o plano apresentado foi sugerido a 
construção de dois blocos. O valor total 
planejado para os dois blocos é de R$ 
2.500.000,00 (dois milhões oitocentos e 
setenta mil reais). Objetivo:
O prédio do Anexo Acadêmico do Campus 
do Sertão tem por principal objetivo pro-
ver os meios e a infraestrutura necessários 
para fomentar e subsidiar os trabalhos
dos/as pesquisadores/as do Campus do 
Sertão e consolidar grupos de pesquisas

23



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
CAMPUS DO SERTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2021
Planejamento para 2022

  

Manter o RU 2021/22.
Providenciar com urgência a 
dedetização do restaurante. 
Viabilizar
 compras e contratos de serviços 
para o  RU.

Manutenção de piso e instalação  
de pisos demais equipamentos 
adquiridos.

que abordam questões vinculadas à 
realidade do semiárido alagoano, seu 
entorno socioeconômico e aspectos do setor
produtivo da região. Os recursos financeiros 
para iniciar o primeiro bloco foram 
repassados à Sinfra que está em fase de 
licitação da obra, prevista para ter início em 
2022. 

Em 2022, o Deputado Federal Paulão 
reassumiu o compromisso de adicionar mais
orçamento para construção desse novo 
prédio via emenda parlamentar. A emenda 
de 2022 contempla recursos 
complementares no valor de 700 mil Reais 
para construção do novo prédio da Pós-
Graduações (Anexo Acadêmico do Campus 
do Sertão - ANACS) e compras de capital 
para 2022 (emenda GND4-  R$ 700.000,00 - 
Campus Sertão – 2022). Os documentos 
relativos ao Plano de trabalho e da emenda 
e o Portfólio estão em anexo a este relatório.
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/8/campus-
do-sertao-recebe-a-visita-do-deputado-
federal-paulao
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-
recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-
paulao-este-ano

Foram concluídas as instalações elétricas da
rede principal da nova sede da UE Santana 
do Ipanema/UFAL.

Foi instalada a rede lógica com 
transferência de todos os equipamentos 
que estavam no antigo escritório da U. E, de
Santana do Ipanema través de contrato de 
serviços do NTI/UFAL.

Em 2020, foi articulado aquisição de veículos
através de parcerias com o deputado Paulão.
Estes  equipamentos entregues   em 2021
contemplam duas caminhonetas montanas .
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/9/gestao-da-
ufal-recebe-dois-veiculos-para-o-campus-do-
sertao

Em  2021,  a  Administração  do  Campus
finalizou o  tombamento  de  patrimônio  de
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todos os equipamentos do Campus, desde os
itens adquiridos com a emenda parlamentar
do Deputado Federal Paulão, até os
equipamentos existentes anteriormente, que
estão sendo utilizados, tanto na Sede do
Campus em Delmiro Gouveia, quanto na U.
E. de Santana do Ipanema.
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RELATÓRIO     DE     GESTÃO     2021 -     UFAL/Campus     do     Sertão  

MARILZA     PAVEZI  

Coordenadoria de Acordos e Convênios (CAC) do Campus do Sertão/UFAL
(Portaria nº12 de 26/06/2019)

METAS 2021 AÇÕES REALIZADAS EM 2021 PARA ALCANCE DAS METAS
*Informar tanto as ações realizadas de forma presencial como remota.

Estabelecer  parcerias  por  meio  de
Termos  de Cooperação, com as
prefeituras de Paulo Afonso/BA,
Piranhas, e outros municípios, a fim
de garantir:
1- a  continuidade  da  oferta  de
transporte  para os estudantes  da
UFAL;
2- campo de estágio para alunos da
UFAL de Delmiro Gouveia e Santana
do Ipanema;
3- outras ações

Metas PARA 2022
1 Estabelecer parcerias por meio de
Termos  de Cooperação,  com  as
prefeituras  envolvidas  no Programa
Institucional  de  Fomento  e  Indução
da  Inovação  da  Formação  Inicial
Continuada de Professores  e
Diretores Escolares
2 Celebrar  Termos  de  Cooperação
conforme demandas do Campus do
Sertão.

Em parceria entre Coordenadoria de Acordo e Convênio, Coordenações de 
Estágio e Direção Acadêmica do Campus foi criado em 2021, o Núcleo de 
Estágio Supervisionado do Sertão Alagoano (Nessa) para dialogar com todos os 
envolvidos numa melhor e mais eficaz atuação dos estagiários.
O Núcleo tem como propósito sistematizar a organização, o planejamento, a 
execução e a avaliação dos estágios supervisionados obrigatórios e não 
obrigatórios. Surgiu da necessidade de fortalecer as ações de estágio 
supervisionado, assim como a relação e as parcerias com outras instituições no 
entorno do Campus.
Composto  por  duas  comissões:  Comissão  de  Estágio  Supervisionado  nas
licenciaturas  e  Comissão  de  Estágio  Supervisionado  nos  bacharelados,  o
Nessa tem como um dos propósitos a realização de encontros semestrais
com  estagiários,  professores  orientadores  e  supervisores,  como  também
com as partes concedentes e responsáveis pelo campo de estágio.

 A criação do Nessa, como ação da gestão local, está publicada na página do 
Campus do Sertão. Anexo -  Evento do Sertão Estagio.pdf 

Realização de evento online pelo Youtube com participação da comunidade 
acadêmica
https://www.youtube.com/watch?v=zH7QtNg7Tlo
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 https://ufal.br/ufal/noticias/2021/8/evento-do-campus-do-sertao-sobre-estagio-
supervisionado-esta-disponivel-no-youtube

Foi celebrado Acordo de Cooperação entre a UFAL e os municípios de Água
Branca, Delmiro Gouveia, Inhapi, Olho D’Água do Casado, Pariconha e
Piranhas. O objeto do Acordo é a garantia, por parte das CONVENETES, no
período de janeiro de 2022 à dezembro de 2025, de:
a) dispensa, sem prejuízos financeiros, dos servidores efetivos da educação
municipal,  aprovados  via  edital  da COPEVE, para cursar licenciatura do
Programa Institucional  de  Fomento  e  Indução da Inovação da Formação
Inicial e Continuada de Professores e Diretores Escolares/UFAL, em dias e
horários com atividades acadêmicas, e/ou relacionadas à matrícula,
previstas no calendário oficial;
b) transporte gratuito para o deslocamento destes servidores, do centro da
cidade até a sede da UFAL   Campus   do   Sertão,    em   Delmiro
Gouveia, conforme calendário acadêmico;
c) dispensa dos servidores para realização de estágio obrigatório, conforme
calendário acadêmico, sem ônus para os mesmos;
d) recepção de servidores/cursistas, da própria rede de ensino, bem como
das  demais  redes municipais  de  ensino  envolvidas  no  programa para a
realização  de estágio.  Estas  ações foram  documentadas  na  página  do
Campus através de anexos que acompanham este relatório:
Anexo  - pagina do Campus - três novos cursos no Campus em 2022.pdf
Anexo   - pagina do Campus - cooperação com prefeituras do Sertão.pdf 

Em relação ao Estágio, estão sendo celebrados convênios solicitados pela
Direção  Acadêmica a partir de levantamento realizado por esta
coordenadoria.

27



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
CAMPUS DO SERTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2021
Planejamento para 2022

Coordenadoria de Relações Interinstitucionais do Campus do Sertão/UFAL (Portaria
08/2020 de 14/05/2020)

METAS 2021/22 AÇÕES REALIZADAS EM 2021 PARA
ALCANCE DAS METAS

METAS PARA 2021
Celebrar termos de cooperação técnica com as prefeituras das cidades
de Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema e demais municípios de onde
provém  grande  número  de  estudantes,  e com o setor privado,
priorizando como objetos
o   transporte   de   estudantes,   os   estágios
curriculares  e  não  curriculares,  a  realização  na sede  e  polo  das
Campanhas de Vacinação, a realização de cursos de aperfeiçoamento
profissional,  a  recepção aos alunos concluintes do Ensino Médio por
meio do evento UFAL de Portas Abertas, entre outros; manter o diálogo
e articulação com a bancada de parlamentares alagoanos,  a fim de
garantir  a  continuidade  na destinação de recursos via emendas;
estabelecer parcerias com organizações não governamentais como a
ADEFIDEG – Associação dos Deficientes Físicos de Delmiro Gouveia;
estreitar as relações entre a Universidade e as comunidades indígenas,
remanescentes de quilombolas, comunidades do Movimento  Sem
Terra, entre outros.

METAS PARA 2022
Pretende-se:
1 - Ampliar as ações de extensão que envolvam parcerias com 
instituições das
esferas pública, privada e social;

O Projeto CENTRO DE AÇÕES
INTERINSTITUCIONAIS DO CAMPUS DO
SERTÃO, deixou de contar com bolsista
desde o início de 2021. Não foi realizada
nenhuma atividade  coordenada
exclusivamente por esta coordenadoria.

Foram mantidas as relações de parceria
com a ADEFIDEG e estreitadas relações
com a bancada Alagoana por esforço dos
Diretores do Campus.

Foram firmados acordos interistitucionais
através  Coordenadoria de Acordos  e
Convênios  (CAC)  do Campus  do
Sertão/UFAL (Portaria nº12  de
26/06/2019)
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2 - Dar suporte à operacionalização das ações da Coordenadoria de
Gestão Interinstitucional e da Coordenadoria de Acordos e Convênios.
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Coordenadoria do NAC – Núcleo de Acessibilidade da UFAL Campus do Sertão 

METAS 2021/22 AÇÕES REALIZADAS EM 2021 PARA
ALCANCE DAS METAS

METAS PARA 2021

Os  membros do Eixo Acessibilidade respondem pelo NAC que está
sob minha coordenação  desde  15/09/2021,  portanto  não havia
projeção de metas para este ano.
Contamos com o apoio  de três  bolsistas,  sendo dois em Delmiro
Gouveia e uma em Santana do Ipanema.

METAS PARA 2022

O NAC trabalha da seguinte forma:
 Oferta do Atendimento Educacional Especializado para

discentes com deficiência,
 Acompanhamento semanal e individualizado de discente com

deficiência;
 Disponibilização de bolsistas apoiadores,  ledores  e

transcritores para discentes com deficiência;
 Articulações  de  reuniões  com  docentes e  coordenação  de

curso para discussão de casos;
 Apresentação de estratégias/sugestões para o trabalho

pedagógico com discentes com deficiência;
 Promoção de cursos e eventos para discentes,  servidores  e

comunidade em geral sobre a inclusão na educação superior;
 Realização de aulas de Orientação e Mobilidade para discentes

com deficiência visual; e,
 Empréstimos de recursos de Tecnologia Assistiva, tais como:

lupa eletrônica portátil, gravador de voz, entre outras.

Sob  a  coordenação  da  psicóloga  Ana
Carolina Santana, foram realizadas diversas
atividades que  devem  constar  de  seu
relatório, mas que incluo em anexo.
A  partir  de  15/09/2021,  sob  minha
orientação, os  bolsistas  elaboraram  folder
informativo  e apresentação que foi
transmitida aos estudantes ingressantes da
UFAL Sertão em 2021.1, como parte das
atividades dos FERAS.
Foram organizadas diversas atividades
alusivas ao Dia  Nacional  da Acessibilidade
que  foram realizadas no dia 03/12/2021
durante a III JACs.
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Delmiro Gouveia, 14 de dezembro de 2021.

Marilza
Pavezi SIAPE

1791011
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Relatório das Atividades da COGRAD

Em 2021, a Coordenadoria de Graduação (COGRAD) do Campus do Sertão foi coordenado até julho pelo
Professor Márcio Ferreira da Silva e a partir de agosto pelo Professor José Augusto de Medeiros Monteiro. A
mudança na gestão se deu devido ao afastamento do Professor Márcio para cursar seu pós-doutorado, e pela
primeira vez na história do Campus do Sertão um docente da Unidade Educacional de Santana do Ipanema
assumiu um cargo de gestão na Direção do Campus. A COGRAD envolve a Secretaria de Curso da Sede do
Campus e as Coordenadorias de Registro Acadêmico (CRCA) da sede e da Unidade de Santana do Ipanema. Em
2021,  os  desafios  impostos  pela  pandemia  da  Covid-19  permaneceram e  os  atendimentos  permaneceram
remotos ou por agendamento. A COGRAD nesse período se envolveu diretamente na criação e nas atividades do
Núcleo de Estágio Supervisionado do Sertão Alagoano (NESSA), nas atividades relativas ao Eixo Pedagógico-
Acadêmico do Núcleo de Apoio Pedagógico do Campus do Sertão (NAP), nos Fóruns das Coordenações, nos
Fóruns dos Colegiados, no acompanhamento e diligências específicas para encaminhamentos de demandas do
CRCA e das Secretarias e Coordenações de Curso, e no acompanhamento e assessoramento do Programa de
Monitoria da Sede do Campus. Para 2022, tem-se como metas realizar, junto com as divulgações das normas
complementares para seleção e monitores, pequenos eventos para esclarecer possíveis dúvidas dos discentes
e, especialmente, fomentar o interesse no programa de monitoria; firmar mais convênios de estágio na região
para aumentar as possibilidades de estágio supervisionado; atualizar o Manual de Procedimentos Acadêmicos,
incluindo mais informações sobre os setores, como coordenações de curso e laboratórios, e criando seções para
tratar de estágios e da monitoria e, com a ajuda da Assessoria de Comunicação (ASCOM) da UFAL fazer uma
edição melhor da formatação; pleitear junto à Pro-reitoria de Gestão Institucional  a inserção do CRCA e da
Secretária de Cursos do Campus do Sertão no Sipac, para dar maior independência aos referidos setores na
abertura  e  tramitação  de  processos;  criar  grupo  de  trabalho  para  elaborar  proposta  de  implantação  de
atendimento híbrido (remoto e presencial); e definir junto aos setores que fazem parte da Cograd indicadores
chave para acompanhamento semestral da gestão.
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Relatório da Coordenação do NAE
(Núcleo de Assistência ao Estudante do Campus do Sertão – UFAL)

Responsáveis:
Aluísio Norberto dos Santos - Siape nº 1771319 (2021)
José Benício Alves dos Santos - Siape 2223510  (2022)
Coordenação do NAE/Campus do Sertão/UFAL
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE

ALAGOAS CAMPUS DO SERTÃO
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Relatório de Gestão 2021/Planejamento 2022

Coordenação do NAE do Campus do
Sertão

Metas para 2021 Ações realizadas em 2021
para o alcance das metas
*informar tanto as ações
realizadas de forma
presencial como remota.

Metas para 2022

Atualizar  e  recadastrar
todos os alunos da
Assistência Estudantil n o
SIGAA;

Meta realizada em 
partes, visto que o edital
ainda está em 
andamento;

Concluir o cadastro 
no SIGAA;

Por em prática as 
novas normatizações
da Assistência 
Estudantil

Meta não realizada, 
devido à pandemia, e a 
falta de conclusão de 
algumas Instruções 
Normativas;

Por em prática as 
novas normatizações
da Assistência 
Estudantil;

Atendimento 
psicológico individual 
para alunos que 
procurem o serviço de 
Psicologia.

Meta alcançada, em 
parte, visto que a 
demanda é maior do que 
a oferta do serviço; 
serviço disponibilizado 
online; 
Este relatório está 
acompanhado de um 
relatório referente as 
ações do serviço de 
psicologia do Campus, 
mostrado no  Anexo -
Relatório Psicologia.pdf.

Continuação do 
atendimento psicológico 
individual para alunos 
que procurem o serviço 
de Psicologia; (ainda on-
line) até o retorno 
presencial;

Fazer

levantamentos contínuos
sobre  a  realidade
estudantil no Campus do
Sertão;

Meta não realizada; 
devido à pandemia;

Fazer

levantamentos contínuos
sobre  a  realidade
estudantil do Campus do
Sertão;(quando do
retorno presencial)

Edital próprio do Campus
propondo colaboradores
voluntários para
atividades didáticas
pedagógicas.

Meta não realizada; 
porém a PROEST pela 1ª 
vez publicou um edital 
de monitoria com alunos 
inseridos nos programas 
da Assistência Estudantil,
via recurso PNAES;

Propor edital próprio do
Campus

propondo colaboradores
voluntários para
atividades didáticas
pedagógicas;

Realizar visitas Meta não realizada; Realizar visitas34
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domiciliares sempre
quando houver
demanda;

devido à pandemia; domiciliares sempre
quando houver
demanda; e atendendo
os protocolos  de
biossegurança devido à
pandemia.

35



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
CAMPUS DO SERTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2021
Planejamento para 2022

Restaurante Universitário/SERTÃO

Metas para 2021 Ações realizadas 
em 2021 para o 
alcance das metas

Metas para 2022

Aquisição de utensílios 
para o restaurante

Já foi solicitado e iniciou-
se um processo para 
aquisição desses 
utensílios, processo 
interrompido.

Verificar com o setor de 
compras como anda o 
processo e dar 
continuidade.

Realizar reparos e 
manutenção em 
equipamentos e sistema 
de gás do restaurante.

Já foi solicitada a 
manutenção.
Aguardando adaptação 
do sistema de gás.

Manutenção de 
equipamentos e 
instalação de 
equipamentos 
adquiridos. Providenciar 
com urgência a 
dedetização do 
restaurante.

Construção de 
contrato de 
manutenção dos 
equipamentos

Começou-se a construir 
esse contrato de 
manutenção pela 
gerência central dos 
restaurantes 
universitários, mas não 
houve continuidade.

Continuar o processo
e formalizar o 
contrato de 
manutenção.

Licitar gêneros 
alimentícios para 
reabertura dos 
restaurantes

Algumas licitações já 
foram realizadas e 
outras estão em 
andamento.

Dar continuidade aos 
processos licitatórios.

Organizar licitação do 
contrato de mão de obra
para o restaurante 
universitário.

Já foram realizadas as
demandas e 
encaminhadas a 
gerência central dos 
restaurantes para 
processo licitatório.

Conclusão do 
processo e 
contratação do 
pessoal.

Adaptação do 
restaurante para 
atender aos comensais 
durante o período da 
pandemia.

Aquisição e compra dos
itens necessários para 
adaptação do 
restaurante em 
processo.

Instalação das 
adaptações para 
funcionamento do 
restaurante 
universitário.
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Principais Atividades Realizadas pelo NTI – Campus do Sertão - 2021

Integrantes do setor:
GIANCARLO LIMA TORRES - Analista de TI / Coordenador (2021)
JONAS BERNARDO DUARTE DA SILVA - Assistente em TI
TENNYSON CLOVES PEREIRA - Auxiliar de Processamento de Dados

Principais Atividades Realizadas pelo NTI 

Metas para 2021/22 Ações realizadas em 2021 para o alcance 
das metas

Implementar os projetos de
rede lógica em Delmiro Gouveia
e Santana do Ipanema.
Instalação  de  câmeras  de
Segurança em Delmiro.
Ampliar o acesso dos usuários à
internet e aos softwares no
âmbito acadêmico  em Delmiro
Gouveia e Santana do Ipanema.

Ampliar corpo técnico do  NTI 
do Campus do Sertão.
Realizar capacitação na
área de governança de 
tecnologia da informação e 
comunicação; na área de 
redes de
computadores; na área de 
desenvolvimento
de sistemas e na área  de 
segurança da informação.

Aquisição de novos 
equipamentos de roteadores wifi
para todo o Campus do Sertão 
para renovação e atualização da
rede lógica.

Desenvolvimento do projetos de rede lógica 
finalizados para ajustes em Delmiro 
Gouveia e para instalação de rede nova em 
Santana do Ipanema.

Atendimento ampliado por meio do Google 
Hangouts, utilizando endereço eletrônico 
institucional.

A – capacitação em: Segurança
da Informação e Segurança
Cibernética, fornecido pelo
IBGP.

Instalação de rede lógica na nova sede da 
UFAL em  Santana do Ipanema.
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Coordenação: Acadêmica Santana do Ipanema /SERTÃO

Metas para 2021 Ações realizadas em 2021 
para o alcance das metas

Metas para 2022

Armário próprio para a 
Coordenação
Acadêmica, a fim 
de restringir mais 
o acesso de 
pessoas a 
documentos do
setor

Disponibilização de um 
armário para a guarda 
dos documentos da 
Coordenação.

Articulação com a 
Administração para 
guarda e conservação 
dos arquivos da 
Gestão da Unidade

-Computador próprio 
para coordenação
acadêmica e 
compartilhamento da 
pasta digital neste, 
para permitir que 
futuros
coordenadores 
tenham acesso e 
que nenhum dado 
seja apagado, 
funcionando como 
um verdadeiro 
arquivo digital do 
setor.

Instalação, pelo NTI, de 
um computador na sala 
da Coordenação 
Acadêmica, no prédio da 
Sede da Unidade, assim 
compartilhamento dos 
arquivos na nuvem do 
Drive para uso futuro e 
compartilhado com os 
setores competentes.

Otimização da forma 
de armazenamento 
de arquivos digitais.

Reuniões periódicas com
as coordenações de 
curso e CRCA, a fim de
alinhar 
procedimentos e 
realizar
feedback.

Reuniões e conversas 
frequentes com 
coordenações de curso 
e CRCA de forma 
remota, seja por 
telefone, seja pela 
plataforma Meet.

Reuniões periódicas com
as coordenações de 
curso e CRCA, a fim de
alinhar 
procedimentos e 
realizar
feedback.

Melhorar a relação 
com o NAE da
Unidade e fornecer 
maior suporte em
suas atividades.

Apoio às ações do NAE 
na Unidade, inclusive na 
entrega de chips de 
celulares aos alunos 
selecionados pela Proest.

Criar plano de ação de 
apoio ao NAP/NAC/NAE a
ser realizado, quando 
presencialmente, na Sala
de Apoio Pedagógico, no 
prédio da Unidade.
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Diárias e passagens aéreas nacionais

O total  orçamentário  do  Campus  do  Sertão  para  diárias  e  passagens  aéreas
nacionais liberadas em 2021 para servidores teve um total geral utilizado de apenas
R$  5.431,02.  O  orçamento  de  diárias  e  passagens  aéreas  serviu  para  custear  o
translado de servidores do Campus (docentes e técnicos) para atividades de gestão
externas e para promover diárias administrativas do Conselho, e idas em serviços
para Reitoria e Pró-Reitorias e outros órgãos da UFAL fora do Campus do Sertão com
aprovação da Direção do Campus. Nos anexos finais, mostramos a planilha extraída
do SCDP contendo resumos dos gastos do Campus - Anexo - Diárias SCDP (2021).
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Considerações Finais

O exercício de gestão administrativa e orçamentária de 2021 foi
considerado excepcional  e  com  diversos  problemas  enfrentado,
principalmente  no  âmbito  de  atendimento  presencial,  devido  ao
agravamento da pandemia da covid-19 se prolongando por mais um ano.

Do ponto  de vista  de autonomia  de orçamentária,  a  gestão optou em
empregar o recurso financeiro  da emenda parlamentar do Deputado Federal
Paulão no valor de R$ 500.000,00 para construção e dessa forma financiar o
inicio  de  um prédio  composto  de  8  salas  dedicados  as  novas  ações  de
pesquisa e pós-graduação. No ano de 2021 varias ações foram realizadas
junto ao Gabinete Reitoral e Sinfra para operacionalização dessa licitação.
Também foram obtidos,  via  doação  de  emenda  do  Deputado  Paulão  em
parceira com a Codevasf,  duas montanas para renovação de frota de veículo
do  Campus  do  Sertão  para  atendimento  da  comunidade  acadêmica,
principalmente com respeito as ações de agricultura familiar que atendem ao
RU do Campus/Sede Delmiro, entre outras.
    Do ponto de vista de desenvolvimento acadêmico, em 2021, o Campus do
Sertão participou  do  Edital66/2021/SEB/MEC,  aprovados  no  Conselho  do
Campus e no CONSUNI/UFAL. A Universidade Federal de Alagoas, por meio
do Campus do Sertão,  formou a Rede Nordeste-Sul  com as universidades
PUC-RS  e  Unilasalle/Canoas  para  ofertar  três  cursos  de  Licenciatura
Inovadora:  Pedagogia,  Letras-Português  e  Ciências  Interdisciplinares.  Eles
serão abertos a partir  de abril  de 2022,  na sede do  campus,  em Delmiro
Gouveia,  e  tem o  objetivo  de  formar  professores  e  gestores.  A  rede  vai
oferecer  480 vagas  distribuídas  entre  as  três  instituições  envolvidas,  sob
liderança da Ufal. A criação da Rede Nordeste-Sul foi aprovada após grande
articulação da gestão da Ufal, encabeçada pela Pró-reitoria de Graduação,
que submeteu proposta para concorrer ao Edital 66/2021 da Secretária de
Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC). Para execução dessa
ação com máxima eficiência  o Campus do Sertão/UFAL firmou Acordo  de
Cooperação Técnica entre UFAL e prefeituras dos municípios de Água Branca,
Pariconha, Inhapi, Olho D’Água do Casado, Piranhas e Delmiro Gouveia para
atendimento com respeito a logística de para os profissionais da educação
desses municípios tenham acesso aos cursos se deslocando até a Sede do
Campus. 
   Diante do difícil momento da pandemia, houve a necessidade de buscar
formas de garantir um fluxo das atividades acadêmicas e de ensino, além
do acompanhamento de  um  importante  debate  e  construção  para a
aprovação no Consuni do ensino remoto-híbrido. 
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    No sentido de melhorias na transparência das ações, este relatório vem
acompanhado  de  documentos importantes no  formato  arquivos  digitais,
contento  as  principais informações  de  ações estratégicas  que  foram
divulgadas na página do Campus e outras que estão sendo mostradas nos
seguintes anexos: Avaliação Mestrado PPGLIC, Controle de Portarias Direção
2016-18,  Deliberações  do  Conselho  do  Campus  do  Sertão,  Diárias  SCDP
(2021), Manual     de     Procedimentos     Acadêmicos     do     Campus     do     Sertão  , Página
do  Campus (Cooperação  com  prefeituras  do  Sertão,  Dois  veículos  para  o
Campus do Sertão, Emendas do deputado Paulão, Evento do Sertão Estágio,
Três novos cursos no Campus em 2022, Visita do deputado federal Paulão),
Plano  de  Trabalho  (Emenda  Paulão  2021), Portfólio  2020-21-   Anexo
Acadêmico  SERTÃO,  Relatório  Abastecimento  de  combustível,  Relatório
Manutenção  de  transporte,  Relatório  Psicologia, Relatório  Sipac  Delmiro
2021 - EXTRATO ORÇAMENTÁRIO, Relatório Sipac Santana  2021 - EXTRATO
ORÇAMENTÁRIO.

Delmiro Gouveia - AL, 23 de maio de 2022.
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ANEXOS

Anexo – Avaliação Mestrado PPGLIC.pdf
Anexo - Controle de Portarias Direcão 2016-18.pdf
Anexo - Deliberações do Conselho do Campus do Sertão.pdf
Anexo - Diárias SCDP (2021)
Anexo - Manual de Procedimentos Acadêmicos do Campus do Sertão.pdf 
Anexo  - página do Campus - Cooperação com prefeituras do Sertão.pdf
Anexo - página do Campus - Dois veículos para o Campus do Sertão.pdf
Anexo - página do Campus - Emendas do deputado Paulão.pdf 
Anexo -  pagina do Campus - Evento do Sertão Estagio.pdf 
Anexo - página do Campus - Erês novos cursos no Campus em 2022.pdf
Anexo - página do Campus -  Visita do deputado federal Paulão.pdf 
Anexo - Plano de Trabalho (Emenda Paulão 2021).pdf
Anexo - Portfólio 2020-21-  Anexo Acadêmico SERTÃO.pdf
Anexo - Relatório Abastecimento de combustível.pdf
Anexo - Relatório Manutenção de transporte.pdf
Anexo - Relatório Psicologia.pdf
Anexo - Relatório Sipac Delmiro  2021 - EXTRATO ORÇAMENTÁRIO.pdf
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