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1. APRESENTAÇÃO 

 

 A ação 12 do PAINT 2014 refere-se à auditoria no Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal – NUDEPE, 

responsável pelos processos de Capacitação de Pessoal. O processo de capacitação, analisado na matriz de processos 

críticos da AUDIN em 2013, obteve pontuação maior que outros processos pela relevância estratégica, pela criticidade em 

não possuir sistema de controle e por não ter sido objeto de auditorias anteriores. 

 Estrategicamente é indiscutível a importância da capacitação, em todos os níveis da Universidade, para o 

desenvolvimento dos servidores e para o alcance dos objetivos institucionais, instigando a verificação do processo no 

contexto geral da sua realização (operacionalidade) e no contexto específico (conformidade) que o envolve. No âmbito 

geral foi feito um breve diagnóstico do processo. Quanto à conformidade, foram verificados aspectos relacionados às 

contratações de empresas através de inexigibilidades de licitação e ao pagamento de serviços previstos no Decreto Nº 

6.114/2007. 

 

2. ESCOPO 

 

 Verificar a eficácia dos processos de capacitação para a Universidade, a conformidade na contratação de 

empresas e a conformidade no pagamento de encargos pela realização de cursos. 

 

3. INTRODUÇÃO 

 

3.1. Equipe de trabalho 

Nome Cargo Auditoria  

Frank Sammer Beulck Pahim Administrador Coordenador da Audin 

Elizeu Costa Assistente em Administração Assistente na auditoria 

Ivani Soares Secretária Executiva Assis. na auditoria e revisora textual 

 

3.2. Visão geral do objeto 

 

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal foi instituída pelo Decreto 5.707/06, o qual fixou, já em seu 

artigo 1º, que o requisito da formação permanente fosse implementado e desenvolvido pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, com a finalidade de melhorar a eficiência, a eficácia e a 

qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão, bem como: desenvolver permanentemente o servidor; adequar as 

competências requeridas dos servidores aos objetivos da instituição; divulgar o gerenciamento das ações de capacitação e 

racionalizar os gastos com capacitação. 
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 Na UNIPAMPA, as ações de capacitação estão a cargo do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal – NUDEPE, 

vinculado, pela portaria 367, de abril de 2013, ao Gabinete da Reitoria.  

Conforme Resolução 24, de 16 de dezembro de 2010, art.19 e 20, “Compete ao NUDEPE as ações de planejar, 

coordenar, integrar, implementar e certificar, ouvida a instância afeta à esfera de ensino, quando se tratar de cursos de 

educação formal, as ações do Programa de Capacitação, a partir de seus objetivos.” e “Constituem-se, ainda, atribuições 

específicas do NUDEPE: 

 Executar as atividades de iniciação ao serviço público, para servidores ingressantes, no prazo de até noventa dias 
decorridos do exercício;  

 Divulgar os eventos externos de capacitação e outros de natureza profissional, científica e/ou cultural que 
promovam o desenvolvimento de pessoal; 

  Divulgar, em novembro de cada ano, a programação anual de ações de capacitação, a partir das demandas das 
diversas Unidades e da Instituição;  

 Propor a celebração de convênios de cooperação técnica com outras instituições e órgãos públicos na área de 
desenvolvimento de pessoal; 

 Propor a programação anual de ações de capacitação encaminhando para apreciação do Comitê Institucional de 
Política de Pessoal; 

 Elaborar o orçamento anual da capacitação visando incluí-lo no orçamento da Instituição; 
 Avaliar as ações de capacitação vinculadas ao Programa de Capacitação, em conjunto com as unidades, os 

instrutores e participantes;  
 Executar as ações integrantes do Programa de Capacitação;  
 Elaborar, anualmente, relatório de avaliação das ações que compõem o Programa de Capacitação;  
 Garantir ao Comitê Institucional de Política de Pessoal, sempre que solicitado o acesso a todos os dados, 

documentos e processos relativos ao Programa de Capacitação; 
 Recrutar, selecionar e contratar instrutores para execução das ações de capacitação.” 

 

3.2.1. Contexto atual das ações de Capacitação via NUDEPE na UNIPAMPA 

 

 10 campi + reitoria 

 1534 servidores 

 672 servidores capacitados via NUDEPE em 2014 

O NUDEPE possui orçamento próprio, designado através de previsão realizada pelo próprio núcleo no ano 

anterior. Em 2014 o NUDEPE administrou um orçamento de R$ 400.000,00 ou 0,2% do total do valor do orçamento da 

UNIPAMPA (R$ 208.143.070,00). O núcleo é responsável pela organização de capacitações “in company” e pela liberação 

de recursos para capacitações externas, quando solicitado por outros setores da Universidade. Esse fluxo, no qual os 

processos de capacitação devem tramitar pelo NUDEPE para que sejam controlados e registrados, foi instituído a partir de 

2012.  

Anualmente o NUDEPE encaminha para o CONSUNI a Programação Anual de Ações de Capacitação, sendo que, 

em 2014, a programação foi aprovada sob a resolução n° 70/2014, elaborada a partir dos dados da Avaliação de 

Desempenho realizada no final de 2012 pela Divisão de Avaliação do Trabalho. Os dados fornecidos ao NUDEPE pela 

Divisão de Avaliação de Desempenho foram obtidos no próprio processo de autoavaliação dos servidores, no qual foram 

elencadas as áreas em que, se realizadas capacitações, poderiam promover melhorias no seu desempenho. 

Durante o ano de 2014 foram realizadas 51 ações de capacitação, em diversos campi, conforme demonstrativo do 

próprio núcleo: 
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Quadro 1 

Cursos realizados em 2014  Público-alvo 

Assistência Estudantil Assistentes sociais e pedagogos dos Núcleos de Desenvolvimento 

Educacional 

Como Falar em Público (duas edições: Bagé e Alegrete) Servidores que atuam na área de Comunicação e/ou no atendimento 

ao público 

Conhecimento Tecnológico na Sociedade Contemporânea – Alegrete Docentes 

Espanhol - Módulo III Todos servidores - concluintes dos módulos I e II e aprovados no 

exame de suficiência 

Excel ( três edições: Alegrete, São Gabriel e Bagé) Todos os servidores 

Oficina Def. Visual/ Cegueira - ( duas edições: Itaqui e Bagé Técnicos, Docentes, Interfaces do NInA 

Elaboração de Editais, Termos de Referência e Projetos Básicos Servidores que atuam na área de Compras 

Elaboração de Planilha de Orçamento de Obras Engenheiros, Arquitetos e Técnicos em Edificações 

Formação de Gestores Servidores que atuam como gestores 

Fundamentos da Gestão de Projetos Todos os servidores 

Gestão de Documentos (cinco edições: três em Bagé, uma em São 

Borja e uma em Santana do Livramento) 

Todos os servidores 

Gestão e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia Engenheiros, Arquitetos e Técnicos em Edificações 

Gestão e Fiscalização de Contratos Servidores que atuam com contratos 

Inclusão e Acessibilidade Todos os servidores 

Inglês – Proficiência em Leitura Todos os servidores 

Inglês – Básico Todos os servidores 

Introdução à Plataforma Moodle Todos os servidores 

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais (edições em  Alegrete, São 

Borja, Jaguarão, Santana do Livramento e Bagé) 

Todos os servidores 

Licitações e Contratos Servidores que atuam no setor de Compras e Licitações 

Metodologia de Projetos (duas edições: São Gabriel e Bagé) Todos os servidores 

Modelagem de Processos – Alegrete Todos os servidores 

Novo SCDP Servidores que trabalham com o sistema SCDP 

NTI Data Cabling Servidores NTI 

Prática Eficiente na especificação de materiais Servidores que atuam na área de Compras 

Prevenção e Combate de Incêndio – Bagé e Dom Pedrito Servidores que atuarão como brigadistas de incêndios 

Redação de Atos Oficiais (duas edições em Bagé) Todos os servidores 

Redação de Atos Oficiais – EAD Todos os servidores 

Relações Humanas no Trabalho – Jaguarão Todos os servidores 

Segurança no Trabalho (duas edições: Bagé e São Gabriel) Todos os servidores 

Padronização de Técnicas de Laboratório Técnicos que atuam área de laboratórios 

Tecnologia Assistiva (três edições: Bagé, São Gabriel e Uruguaiana) Técnicos, Docentes, Interfaces do NInA 

Redação Científica (três edições: Bagé, Santana do Livramento e 

Uruguaiana) 

Todos os servidores com interesse em técnicas de pesquisa. 

Total: 51 cursos realizados  

 

Em relação ao número de participantes, através das informações obtidas com o NUDEPE, incluindo a 

porcentagem dos capacitados, temos o quadro 2: 
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Quadro 2 

Unidade: Campus/Reitoria Total de servidores na 

unidade 

Total de servidores 

capacitados 

%capacitados Docentes Técnicos 

Campus Alegrete 129 67 51,94 15 52 

Campus Bagé 206 78 37,86 9 69 

Campus Caçapava do Sul 78 12 15,38 1 11 

Campus Dom Pedrito 87 32 36,78 3 29 

Campus Itaqui 118 53 44,92 8 45 

Campus Jaguarão 97 32 32,99 5 27 

Campus Santana do Livramento 75 29 38,67 8 21 

Campus São Borja 94 48 51,06 6 42 

Campus São Gabriel 108 64 59,26 14 50 

Campus Uruguaiana 231 44 19,05 17 27 

Reitoria 352 213 60,51 5 208 

Total 1575 672 42,67 91 581 

 

Os critérios de seleção dos participantes nas ações de capacitação, elencados na resolução 70/2014, são a 

proporcionalidade entre as Unidades da UNIPAMPA; a quantidade de ações realizadas pelo servidor recentemente ou em 

andamento; a frequência do servidor nas ações de capacitação; a justificativa da chefia e do servidor que explicite a 

relação entre a ação de capacitação e as atividades desempenhadas pelo servidor.  

A proporcionalidade das vagas para os cursos de capacitação foi pensada de acordo com o número de servidores 

de cada Unidade e a frequência mínima em cada ação para o servidor obter certificado foi considerada no percentual de 

85%. Ainda conforme o NUDEPE, “as ações de capacitação do NUDEPE são abertas a todas as unidades, sendo que o 

interesse em enviar servidores para participar de ações de capacitação ( tanto internas quanto externas) é das Unidades e 

das respectivas chefias.” 

 

3.3. Objetivo e questões de auditoria 

 

 A Auditoria procurou dividir o trabalho em dois objetivos básicos: 

1° analisar o processo das capacitações com base na sua importância estratégica para a Universidade; 

2° avaliar, por amostragem, os processos de capacitação realizados pelo NUDEPE com a utilização das prerrogativas 

legais da inexigibilidade e do pagamento de encargo de concurso; 

 Questões de auditoria: 

 O desenvolvimento dos servidores através da capacitação é tratado como objetivo institucional?  

 Os pagamentos dos encargos dos cursos/concursos estão obedecendo à legislação e aos normativos internos?  

 Os contratos de inexigibilidade atendem a legislação? 

 Os processos de capacitação estão aderentes às normas internas? 
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3.4. Metodologia utilizada 

Testes substantivos – analisando a observância da legislação pertinente; 

Testes de observância – analisando a aderência às normas institucionais; 

 

3.5. Volume de recursos fiscalizados 

O volume de recursos auditados nos processos de inexigibilidade e de pagamento de encargos por curso totalizou 

R$ 77.045,40. 

 

3.6. Benefícios estimados da auditoria 

Análise do processo de capacitação de servidores, tendo em vista sua importância estratégica para a 

Universidade, apontando melhorias no processo. 

 

4. CONSTATAÇÕES 

 

4.1. Disparidade entre o acesso às capacitações  

  

 Notamos, pelo gráfico 1, uma disparidade entre os campi e reitoria na realização das capacitações, com uma 

variação percentual do total de servidores da unidade capacitados que oscila entre 15,38% (campus Caçapava do Sul) na 

pior situação e 60,51% (reitoria) na melhor situação. Considerando que a oferta é realizada institucionalmente a todos os 

campi e reitoria, que em 2014 a demanda foi estipulada com base em dados da avaliação do desempenho de 2012, que os 

servidores se inscrevem ou são indicados pelas chefias é necessário que se verifique as situações que levam à menor 

procura, por parte de alguns campi como Caçapava do Sul, pelos cursos realizados pelo NUDEPE, ou ainda, porque os 

recursos disponíveis no NUDEPE não estão sendo acessados, no mesmo nível, pelos campi. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 
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Com base nos dados do quadro 2 

 

 Comparando a busca por capacitações viabilizadas pelo NUDEPE entre docentes e técnicos, observamos que os 

técnicos procuram ou são mais indicados para capacitações internas com recursos do NUDEPE. 

 

Gráfico 2 
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 O valor total investido pelo NUDEPE em capacitações internas (cursos in company) está lançado na URG 

NUDEPE e Fundação Universidade Federal do Pampa, e os recursos investidos em capacitações externas estão 

distribuídos nas UGRs dos campi, pró-reitorias e setores da reitoria da Universidade, conforme apresentado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 

 

Posição orçamento 20/12/2014 PTRES 62175 – fonte NUDEPE 

 

 Salientamos a baixa demanda por recursos administrados pelo NUDEPE para capacitações externas pelos campi, 

a exemplo das unidades Dom Pedrito, Santana do Livramento, São Borja e São Gabriel que não utilizaram os recursos 

disponíveis para ações. Salientamos também que dos R$400.000,00 disponíveis para ações de capacitação apenas 41% 

foi efetivamente utilizado. 

  

4.1.1. Causas da constatação 

 

 Consideramos as possíveis causas que podem estar ocasionando a constatação: 

1. As estruturas organizacionais responsáveis não estão dimensionando efetivamente as necessidades de capacitação 

e/ou estimulando a participação dos servidores; 

2. As comissões instituídas pela resolução 23/2010 não estão desenvolvendo seu papel institucional;  

3. A informação ou o fluxo do processo não está atingindo plenamente seus objetivos de divulgação de ações ou recursos 

disponíveis; 
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4. Faltam outras ações ou recursos para que as oportunidades de capacitação sejam mais aproveitadas pelos campi, como 

ações locais (já ocorreram em 2014 e estão previstas para 2015) e recursos específicos em diárias e transporte para os 

eventos; 

 

4.1.2. Efeitos da constatação 

1. Disparidade de acesso às ações e recursos de capacitação entre os campi e reitoria 

2. Menor efetividade do processo capacitação; 

 

4.1.3. Critérios: 

Decreto nº 5.707/2006 art. 1° e art. 3° 

Decreto n° 5.825/2006 art. 2° inc. II 

Resolução CONSUNI 24 art. 40° 

 

4.1.4. Evidências: 

Memorando do NUDEPE 01/2014 e anexos 

Relatório PTRES posição 20/12/2014 

 

4.1.5. Recomendações da auditoria  

1. Pesquisar junto aos campi e reitoria os motivos que ocasionaram a constatação (NUDEPE); 

 

4.1.6. Manifestação do gestor: 

Solicitado a manifestar-se sobre a constatação no relatório preliminar o NUDEPE encaminhou o memorando 

005/2015, de 28/01/2015, como resposta: “Os cursos do NUDEPE são divididos em formação geral (livre inscrição) e 

outros que são destinados às áreas específicas (indicação das chefias). A divulgação é realizada através de notícias 

publicadas no site, informativo quinzenal, e-mails enviados aos servidores informando da abertura das inscrições e pelo 

calendário das ações que consta na página do núcleo. Paralelo a estas ações institucionais, o núcleo acompanha as 

inscrições dos cursos e, havendo unidades que não tenham representantes inscritos, o setor realiza contato com os 

gestores com vistas a estimular a participação dos servidores. Um dos pontos detectados como fator para a baixa adesão 

nos cursos por parte de algumas unidades diz respeito ao pagamento de diárias. Visando solucionar esta questão a 

programação de ações de capacitação que será apresentada no CONSUNI dia 29/01/15 prevê no custeio das ações:  

4 CUSTEIO DAS AÇÕES 

4.2 DIÁRIAS - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

As capacitações realizadas nas áreas de formação específica e com indicação da chefia terão as diárias dos servidores 

custeadas pelo Gabinete da Reitoria. 
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Outra ação já implementada pelo núcleo é a realização dos cursos nos campus, possibilitando que um maior número de 

servidores daquela unidade participe. Em 2014 foram realizadas capacitações nas unidades de:  Alegrete, Jaguarão, São 

Borja, Santana do Livramento, Itaqui, Uruguaiana e  São Gabriel. Para 2015 o calendário do NUDEPE  já contempla a 

realização de ações de capacitação em vários campus da instituição”.  

 

4.1.7. Conclusão da equipe: 

Consideramos pertinentes as considerações realizadas pelo NUDEPE, bem como consideramos que as 

alternativas em implementação, de prover os recursos para os deslocamentos e realizar as capacitações nos campi, podem 

contribuir para diminuir a disparidade no acesso aos cursos, constatada pela Auditoria. Consideramos ainda importante, 

como forma de qualificar o processo, pesquisar, durante a execução do plano de capacitação de 2015, as situações que 

inviabilizam a participação. 

 

4.2. Segmentação do controle das informações sobre capacitações 

 Verificamos, durante os trabalhos de auditoria, que o NUDEPE possui apenas o controle das informações relativas 

às capacitações realizadas com os recursos sob sua responsabilidade, sendo que os campi também investem na 

capacitação de seus servidores com recursos do seu próprio custeio. 

 Como forma de mapear o investimento dos campi, a Auditoria expediu Solicitações de Auditorias (SAs) para as 

coordenações administrativas (SAs n° 03 até n°12/2014) solicitando informações sobre: 

1. Total de ações de capacitações de servidores realizadas em 2014 com recursos do Campus (eventos externos não 

organizados pelo NUDEPE); 

2. Informações sobre as ações de capacitação viabilizadas pelo Campus em 2014, identificando quantidade de docentes 

e/ou de técnicos; 

3. Valor investido pelo Campus em cada ação de capacitação em 2014; 

  

Em resposta às Solicitações da Auditoria recebemos: 

 

Quadro 3 

Campus Forma de 

resposta 

Total de ações de capacitações de servidores realizadas 

em 2014 com recursos do Campus 

Informações sobre as ações de 

capacitação viabilizadas pelo 

Campus (DOs ou TAs) 

Valor investido 

pelo Campus R$ 

Alegrete Via e-mail 

MEMORANDO 

014/2015 

39 ações de capacitação  

 

34 docentes 

05 técnicos 

 

Valor investido: R$ 

96.813,05  

Bagé Via GURI 02 ações de capacitação  (Projeto de Permanência Discente e 
Prática Docente  Universitária -  edital  da  PROGRAD;  
Padronização   de   Técnicas   de   Laboratório).  
 

15 servidores  

* sem indicação de docente ou 

técnico 

Valor investido: R$ 
84.462,46 

Caçapava do 

Sul 

Via e-mail 43 ações de capacitação 18 docentes 

25 técnicos 

Valor investido: 

R$ 31.830,17 
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Dom Pedrito Via e-mail 

MEMORANDO 

015/2015 

65 ações de capacitação 21 docentes 

21 técnicos 

 

Valor investido: R$ 

42.258,10 

Itaqui Via e-mail 

MEMORANDO 

012/2015 

20 ações de capacitação  08 docentes 

20 técnicos 

 

Valor investido: R$ 

19.588,50  

Jaguarão Via e-mail 

MEMORANDO 

032/2015 

54 ações de capacitação  40 docentes 

14 técnicos 

 

Valor investido: R$ 

40.611,95. 

Santana do 

Livramento 

Via e-mail 

MEMORANDO 

003/2015 

35 ações de capacitação (informação inferida pela resposta do 

campus). 

18 docentes  

17 técnicos  

 

Valor investido: 

R$20.646,30 

 

São Borja Via e-mail 

MEMORANDO 

003/2015 

24 ações de capacitação  

 

05 docentes  

13 técnicos  

 

Valor investido: R$ 

12.936,70  

 

São Gabriel Via e-mail 02 ações de capacitação (Elaboração de Projetos Sociais e 

SINCONV – FDRH;  Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-

IP). 

02 técnicos Valor investido: R$ 

2.292.05 

Uruguaiana Via e-mail 

MEMORANDO 

006/2015 

Não houve nenhuma ação no Campus. 

  

 

 

17 docentes  

14 técnicos  

 

Valor investido: R$ 

33.719,66 

 

 

 

4.2.1. Causas da constatação 

1. Falta de um fluxo que possibilite a centralização das informações sobre o total de recursos investidos em capacitação; 

 

4.2.2. Efeitos da constatação 

1. Informações insuficientes sobre capacitação e recursos investidos. 

 

4.2.3. Critérios: 

Decreto nº 5.707/2006 art. 1° e art. 3° 

Decreto n° 5.825/2006 art. 2° inc. II 

Resolução CONSUNI 24 art. 40° 

 

4.2.4. Evidências: 

Respostas às SAs pelos campi; 
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4.2.5. Recomendações da auditoria  

2. Instituir fluxo de informações entre campus e reitoria para obter as informações sobre as ações e o total geral investido 

em capacitação (NUDEPE). 

 

4.2.6. Manifestação do gestor: 

Memorando NUDEPE 005/2015 - “Os campus possuem orçamento de custeio, sendo que o mesmo é utilizado de 

acordo com as prioridades estabelecidas pela unidade. O controle dessa amplitude de informações exige a utilização de 

um sistema que gerencie esses dados de maneira precisa e segura. Enquanto não houver este sistema disponível torna-se 

inviável efetuar este acompanhamento, tendo em vista a equipe reduzida do núcleo e as instalações físicas inadequadas 

ao trabalho.  O protótipo do sistema já foi alinhado com o NTI e aguarda o seu desenvolvimento, sendo esta uma ação de 

estabelecimento de prioridades pela Administração Superior da Universidade”. 

 

 

4.2.7. Conclusão da equipe: 

 

Em resposta às SAs da Auditoria, enviadas para os coordenadores administrativos das unidades, obtivemos que 

os campi investem em capacitações de servidores, para participar de cursos internos e externos, com recursos do custeio e 

recursos de fomento externo, inclusive atualizando o quadro 3 após o relatório preliminar, em função das informações 

recebidas em vários formatos que dificultam a interpretação. Com base na resposta do NUDEPE e nas respostas dos 

coordenadores administrativos dos campi, concluímos que é necessário melhorar o controle sobre as informações dos 

recursos investidos em capacitação, centralizando-as no NUDEPE, com auxílio de um sistema informatizado ou fluxo 

mensal de informações que garanta a disponibilidade e a confiabilidade dos dados. 

 

4.3. Falta de aderência às normas institucionais 

 Na resolução 023/2010 temos instituídos: 

I.       Programa de Dimensionamento das Necessidades de Pessoal a cargo da PROGESP; 

II.      Programa de Avaliação de Desempenho a cargo da PROPLAN; 

III.     Programa de Capacitação que, pela Resolução 024/2010, compete ao NUDEPE; 

 A Resolução nº 24/2010 - Programa de Capacitação - vincula o PDP ao planejamento e ao desenvolvimento 

organizacional da Instituição, o que nos remete ao PDI, aprovado na resolução CONSUNI 71/2014, no qual o 

desenvolvimento humano é um dos eixos norteadores dos objetivos institucionais, sendo que os programas estão previstos 

nos objetivos: 

Objetivo 1 - Acompanhar e apoiar o desempenho dos servidores; 

Objetivo 2 - Dimensionar as necessidades institucionais de pessoal; 
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Objetivo 3 - Promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores; 

Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de pessoas buscando a qualidade de vida e a saúde do servidor. 

Dos objetivos estratégicos descritos no PDI, aprovado em 2014, verificamos que não existem publicações sobre o 

acompanhamento dos indicadores nas páginas e relatórios do NUDEPE, da PROPLAN ou da PROGESP. 

Dos programas instituídos na resolução 023/2010, a auditoria procurou referências aos trabalhos executados ou 

às ações para realização dos programas nos endereços eletrônicos (páginas) das pró-reitorias, sendo: 

 Programa de Dimensionamento das Necessidades de Pessoal a cargo da PROGESP - não há referência ao 

programa na página da pró-reitoria;  

 Programa de Avaliação de Desempenho a cargo da PROPLAN, conforme obtido na página da pró-reitoria, em 

setembro e outubro de 2014, ocorreram as avaliações dos técnico-administrativos em estágio probatório, com 

base no modelo emergencial instituído em 2011, não havendo avaliações dos demais servidores. A última 

avaliação de desempenho dos servidores é de 2012, sendo que, em 2014, foram aprovadas, no CONSUNI, as 

resoluções 72/2014, que trata da avaliação de desempenho dos técnico-administrativos para progressão, e a 

avaliação de desempenho para o desenvolvimento, esta última que subsidiará o planejamento, as capacitações e 

o dimensionamento de pessoal; e a resolução 80/2014, que instituiu a avaliação de desempenho docente para fins 

de progressão. 

 Programa de Capacitação que, pela resolução 024/2010, compete ao NUDEPE – está sendo realizado com a 

aprovação no CONSUNI das ações para os anos de 2011-2012, resolução 36/2011; para o ano de 2014, 

resolução 70/2014; e uma proposta para as ações em 2015 foi encaminhada para o CONSUNI no processo 

23100.002812/2014-71, de 19/11/2014. 

 A Auditoria verificou que as Comissões Locais de Política de Pessoal – CLPPs, previstas na resolução 023/2010, 

não estão instituídas nos campus e na reitoria, com exceção do campus São Borja e Itaqui que têm suas comissões 

nomeadas, mas que nunca desempenharam suas funções. 

 Conforme o art. 10, da Resolução CONSUNI 23/2010, a Política de Pessoal da UNIPAMPA é definida, 

implementada e avaliada de forma colegiada, com a participação de gestores e de servidores docentes, técnico-

administrativos em educação e estudantes dos Campi e da Reitoria. Para dar cumprimento às suas diretrizes, cada 

Campus e a Reitoria deveriam ter um Comitê Local de Política de Pessoal (CLPP), com as seguintes atribuições: 

I.     zelar, no seu respectivo âmbito, pelo fiel cumprimento da Resolução; 

II.     elaborar e submeter, anualmente, ao Conselho de Campus e à Reitoria, proposta da Política de Pessoal da respectiva 

Unidade que atenda aos termos da Resolução e às orientações institucionais fixadas pelas instâncias competentes;  

III.   supervisionar,  no  seu  respectivo  âmbito,  a  execução  dos  Programas previstos no artigo 6º da Resolução; 

IV.   avaliar,   no   seu   respectivo   âmbito,   a   aplicação   das   normas   e das metodologias  dos  Programas  previstos  

no  artigo  6º da  Resolução,  bem  como  a efetividade de seus resultados ante as necessidades da Unidade, propondo os 

ajustes necessários; 

V.    contribuir na concepção e na implementação da Política de Pessoal da UNIPAMPA; 

VI.   elaborar  o  respectivo  relatório  anual  de  execução  da  Política  de Pessoal. 

 A CLPP no campus deveria ser composta pelo Coordenador Acadêmico; Coordenador Administrativo; 2 (dois) 

representantes dos servidores docentes, eleitos por seus pares; 2(dois) representantes dos servidores técnico-

administrativos em educação, eleitos por seus pares; e 1 (um) representante dos estudantes, eleito por seu pares, e, na 
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reitoria, 1 (um)  representante  da Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação; 1 (um) representante da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal; 4  (quatro)  servidores  técnico-administrativos  em  educação,  eleitos  por seus pares; 

1 (um) representante estudantil, indicado pelos seus pares; e 1 (um) docente, indicado por seus pares, os eleitos com 

duração de dois anos, permitida uma recondução. Para apoiar o trabalho das CLPPs em nível institucional deveria existir o 

Comitê Institucional de Política de Pessoal – CIPP, composto pelo Pró-Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e 

Avaliação; Pró-Reitor de Gestão de Pessoal; 2 (dois) representantes das pró-reitorias na esfera acadêmica; pelo  

Coordenador   de   Avaliação   da   Pró-Reitoria   de   Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação; pelo Coordenador  de  

Desenvolvimento  de  Pessoal  da  Pró-Reitoria  de Gestão de Pessoal; por 1 (um) representante de cada CLPP, indicado 

por seus pares;  1  (um)  representante  da  entidade  sindical  dos  servidores  docentes  da  UNIPAMPA; 1  (um)  

representante  da  entidade  sindical  dos  servidores  técnico-administrativos em educação da  UNIPAMPA; 2 (dois) 

representantes estudantis; e 1 representante dos diretores, indicado por seus pares. 

Com base nas observações feitas, podemos verificar que as resoluções 023, 024 e 71/2014 estão perfeitamente 

alinhadas e sugerem programas que se subsidiam mutuamente no dimensionamento de pessoal, nas avaliações de 

desempenho e no processo de capacitação. 

As demandas por capacitações para o plano de capacitação anual têm sido realizadas com base na: 

Resolução 036/2011 – programação de ações de capacitação 2011/2012 – com base no Levantamento das Necessidades 

de Capacitação (LNC), realizado por pesquisa direta com os servidores; Oficinas com os Coordenadores 

(acadêmico/administrativo); e Indicações de cursos pelos Diretores das Unidades; Resolução 070/2014 - programação de 

ações de capacitação 2014 - dados da Avaliação de Desempenho realizada no final de 2012 pela Divisão de Avaliação do 

Trabalho; Proposta para Programação Anual de Ações de Capacitação 2015 - com base em dados da Avaliação de 

Desempenho realizada no final de 2012 pela Divisão de Avaliação do Trabalho e dados obtidos pelo Levantamento das 

Necessidades de Capacitação (LNC), enviado aos dirigentes da Instituição através de mensagem eletrônica, nas unidades 

da UNIPAMPA, em outubro de 2014.  

O processo de levantamento de demandas que o NUDEPE utilizou para definir a Programação Anual de Ações de 

Capacitação deveria ter sido realizado em colaboração com as CLPPs dos campi e reitoria, e em colaboração com a 

PROGESP e PROPLAN, em função dos programas de dimensionamento e de avaliação de desempenho. A PROPLAN 

subsidiou o NUDEPE com dados da avaliação de desempenho dos servidores de 2012, ainda utilizado para a programação 

de ações de 2015. Com base nas informações sobre o levantamento de demandas para o programa de ações de 

capacitação, concluímos que a intenção da construção coletiva e participativa do PDP na UNIPAMPA está mantida, 

embora não esteja acontecendo por meio das CLPPs, que poderiam ou não melhorar o processo. Consideramos ainda a 

importância de estreitar o relacionamento entre NUDEPE, PROGESP e PROPLAN, cada qual na responsabilidade do seu 

programa, de forma a efetivamente contribuir para a melhoria dos processos de desenvolvimento de pessoal na 

UNIPAMPA; consideramos necessária uma melhor articulação entre as pró-reitorias e o núcleo, já que, para 2015, 

continuamos a utilizar informações geradas na avaliação de desempenho de 2012, mesmo sabendo da rotatividade de 

pessoal e do ingresso de novos servidores em 2013 e 2014. Se as CLPPs são necessárias? Verificamos que elas 

garantiriam um processo mais legítimo, pela sua composição, mas para afirmarmos precisaríamos de dados e informações 
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gerados pelas comissões. O fato é que devemos garantir que o processo de capacitação ocorra, balizado pelos demais 

programas e alinhado com os objetivos institucionais, mas não podemos prescindir do que foi normatizado, sendo 

necessária a revisão das normas e das estruturas permanentes ou temporárias que elas instituem para garantir não só a 

efetividade do processo, como também o cumprimento do que está estabelecido (conformidade). 

 

4.3.1. Causas da constatação 

1. Número de componentes eleitos na CLPP e número de componentes na CIPP; 

2. Processo de capacitação na Universidade está ocorrendo sem as CLPPs. 

 

4.3.2. Efeitos da constatação 

Normas desatualizadas, sem a efetiva operacionalização das comissões instituídas. 

 

4.3.3. Critérios: 

Resolução 023/2010, CONSUNI, art. 11 e 12; 

Resolução 024/2010, CONSUNI, art. 2°, Inciso II; 

Resolução 071/2014, CONSUNI.  

 

4.3.4. Evidências: 

Respostas recebidas dos coordenadores administrativos dos campi à pergunta sobre a existência e funcionamento da 

CLPP. 

 

4.3.5. Recomendações da auditoria  

3. Revisar e atualizar as normas institucionais 023/2010, 24/2010 e 25/2010 (GABINETE DA REITORA); 

 

4.3.6. Manifestação do gestor: 

Memorando 05/2015 - NUDEPE - “independente da colaboração das CLPPs, o trabalho do NUDEPE está sendo 

realizado e abrangendo todos os servidores da Universidade. Julgamos pertinente revisar e atualizar as normas 

institucionais citadas”.  

 

Solicitado a manifestar-se sobre a constatação no relatório preliminar o Gabinete da Reitora encaminhou, no 

memorando 008/2015, de 30/01/2015, a resposta, informando que o assunto será objeto de revisão: “...as normas 

relacionadas ao desenvolvimento de pessoal serão analisadas de forma conjunta  por esse Gabinete e pela Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoal – PROGESP. Cabe ressaltar que, este estudo tem como objetivo produzir a proposta de 

aperfeiçoamento considerando a instauração da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnicos-Administrativos em Educação (CIS). “ 
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A PROPLAN foi convidada a manifestar-se no relatório preliminar, encaminhando o memorando 024/2015, de 

27/01/2015, em resposta para a Auditoria:  

1) “Na Resolução nº 72, de 08 de maio de 2014, em seu Art. 1º, inciso II, está prevista a Avaliação de Desempenho para 

Desenvolvimento, que tem como objetivo fornecer indicadores que subsidiem o planejamento estratégico, visando o 

desenvolvimento de pessoal, de propiciar condições para a melhoria dos processos de trabalho e de subsidiar a 

elaboração dos programas de capacitação, o dimensionamento de pessoal e as políticas de saúde ocupacional. 

Portanto, entendemos como importante papel a promoção dos relatórios emitidos pela PROPLAN, quem tem como 

finalidade de subsidiar o planejamento das ações do NUDEPE”.  

 

2) “Com a Resolução nº 72 aprovada, os efeitos das progressões foram realizados com base nas avaliações do ano de 

2012, conforme art. 24. Ficam convalidados os resultados das Avaliações de Desempenho realizadas através do 

Modelo Emergencial de Avaliação de que trata a Portaria UNIPAMPA nº 1.566/2011 e, por isso, esse interregno para 

a emissão do próximo relatório. Informamos que estamos em plena fase de implementação da primeira etapa da 

Resolução, que consiste na elaboração do plano de trabalho dos servidores. Na sequência, com previsão para o 

segundo semestre do corrente ano, teremos a sistematização das ações para desenvolvimento e avaliação de 

desempenho”. 

 

3) “Quanto à aplicação dos recursos, é imprescindível manifestar que o indicador do percentual de execução apontado 

em 0,2% corresponde à aplicação dos recursos considerando a folha de pagamentos. Os dados de encerramento do 

exercício com despesa de pessoal foi de R$ 150.090.759,35. O total da despesa em 2014 foi de R$ 240.354.182,81 

(consideradas as despesas correntes e de capital). Portanto o impacto da folha de pagamento é de 62,44%”.  

 

4) “Concluímos que o valor a ser avaliado, na aplicação de recursos para capacitação deve ser os R$ 400.000,00 

advindos da fonte do custeio da instituição, 1%”.  

 

Solicitado a manifestar-se sobre a constatação no relatório preliminar, a PROGESP encaminhou memorando 03/2015, 

de 30/01/2015, informando:  

“Quanto ao Programa de Dimensionamento das Necessidades de Pessoal, informamos que, no ano de 2013, foi 

designada, através da Portaria nº 504/2013, uma Comissão Especial do CONSUNI para realizar estudo para alocação de 

vagas dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação nos 10 Campi e na Reitoria. O resultado do estudo apresentou 

uma nova matriz de distribuição quantitativa de Técnicos Administrativos em Educação nos campi e nas Unidades da 

Reitoria, apresentada em relatório constante no processo nº 23100.001851/2013-70. Esta matriz de distribuição considera 

fatores como número de usuários das bibliotecas, número de alunos, número de cursos de graduação e pós-graduação e 

número de servidores para dimensionar o quantitativo de TAE’s necessário nos setores da Universidade.  
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Também foi designada pelo CONSUNI uma Comissão com o objetivo de apresentar a proposta para a matriz de 

alocação de vagas docentes. A Comissão apresentou a Planilha de Alocação de Vagas Docentes, a qual considera a 

Relação Aluno-Professor (RAP) de cada curso, desta forma a planilha é atualizada e revisada a cada liberação de códigos 

de vagas docentes pelo Ministério da Educação, sendo apresentada na reunião de Dirigentes e analisada pela equipe 

diretiva de cada Unidade Acadêmica.  

Salientamos que atualmente a Matriz de Distribuição dos Técnicos Administrativos em Educação apresenta o 

quantitativo ideal para cada Unidade e a PROGESP é responsável pelo provimento do quantitativo previsto na matriz, no 

entanto não possuímos todos os códigos de vaga necessários, desta forma buscamos junto ao MEC a liberação de novos 

códigos de vagas a fim de cumprir o estabelecido na matriz. A planilha de alocação de vagas docentes, por sua vez, 

distribui o quantitativo de códigos de vagas já liberadas para a UNIPAMPA, e a PROGESP realiza o provimento de acordo 

com o perfil solicitado pelos Campi”. 

 

4.3.7. Conclusão da equipe: 

 

Com base nas manifestações recebidas, concluimos que os programas previstos na resolução 023/2010 

(Dimensionamento, Avaliação e Capacitação) estão aderentes à norma, cada qual com seus encaminhamentos e 

providências para melhor atender aos seus objetivos. O levantamento inicial da situação de capacitação do servidor 

quando ingressa, suas demandas de trabalho e a análise da avaliação do desempenho precisam funcionar como uma 

espiral, fomentando outras ações além da capacitação (Qualificação, qualidade de vida no trabalho, etc...). Quanto as 

CLPP e CIPP, com base nas manifestações recebidas, consideramos oportuna a revisão da norma 023/2010 pela 

comunidade acadêmica, avaliando o processo de capacitação como foi concebido e como está sendo realizado. 

  

4.4. Conformidade no pagamento de encargos por curso  

 

A contratação de instrutores para treinamento (Pessoa Física) está previsto na Lei 8.112/90 e Decreto 6.114/2007. A 

Gratificação é paga ao servidor por hora trabalhada, conforme limites estabelecidos no Anexo I do Decreto 6.114/2007, e 

está regulamentada internamente pela resolução 04/2010 do CONSUNI, sendo que as instruções ao processo e a tabela 

de valores está disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal, no endereço eletrônico 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/progesp/manual-do-servidor/ - PROGESP. As horas trabalhadas em atividades 

inerentes a cursos, concursos públicos ou exames vestibulares, quando desempenhadas durante a jornada de trabalho são 

compensadas, no prazo de até um ano, contudo esse controle fica a cargo da chefia imediata e da PROGESP.  

Para verificar a conformidade nos processos selecionados como amostra foram elaboradas questões de auditoria 

constantes do quadro 4. 

 

Dentre os pagamentos de encargos de 2014 foram analisadas as instruções dos processos abaixo: 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/progesp/manual-do-servidor/
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- Curso de Gestão de Documentos - 16 horas 

- Modelagem de Processos – 40 horas 

- Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios – 10 horas 

- Redação Oficial e Nova Ortografia – 30 horas 

 

Quadro 4 

QUESTÕES DE AUDITORIA DISPOSITIVO LEGAL 
INFORMAÇÕES 

REQUERIDAS 

FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

TÉCNICAS 

DE 

AUDITORIA 

SITUAÇÃO ENCONTRADA 

A contratação de instrutores para 
treinamento (Pessoa Física) se dá 
com base na legislação vigente. 

Art. 84, inciso IV, da CF, art. 
76-A da Lei 8.112/90 e 
Decreto 6.114/2007. 

Aderência à 
legislação 
vigente. 

Processo de 
capacitação. 

Exame 
documental. 

Sim, é observada a normativa dos artigos 76A 
da Lei 8.112, bem como a regulamentação do 
Decreto 6.114, especialmente o artigo 2º, I. 

A Gratificação é paga ao servidor 
por hora trabalhada, conforme 
limites 
estabelecidos no Anexo I do 
Decreto 6.114/2007. 

Decreto 6.114/2007. Portaria 
52, DOU 14/02/2013  

Aderência à 
legislação 
vigente. 

Processo de 
capacitação. 

Exame 
documental. 

Sim, o pagamento obedece à tabela de valores 
pré-estabelecida em consonância com a tabela 
do Anexo I do Decreto 6.114. 

O valor a ser pago é definido 
levando-se em consideração a 
natureza e a complexidade da 
atividade, a formação acadêmica, 
a experiência comprovada ou 
outros critérios estabelecidos pelo 
órgão ou entidade. 

Decreto 6.114/2007, art. 3º,§ 
2º.  

Aderência à 
legislação 
vigente. 

Processo de 
capacitação. 

Exame 
documental. 

Sim, no entanto, a tabela é elaborada na 
PROGESP. 

É comprovada a formação 
acadêmica do servidor, para fins 
de desempenho das atividades de 
instrutoria, verificando se possui 
formação acadêmica compatível 
ou comprovada experiência 
profissional na área de atuação a 
que se propuser. 

Decreto 6.114/2007, art. 4º.  
Aderência à 
legislação 
vigente. 

Processo de 
capacitação. 

Exame 
documental. 

Sim, é feita inclusive a análise do currículo lattes. 

É feito o controle para saber se a 
retribuição do servidor que 
executa atividades inerentes a 
cursos, concursos públicos ou 
exames vestibulares não é 
superior ao equivalente a cento e 
vinte horas de trabalho anuais, 
ressalvada situação de 
excepcionalidade, devidamente 
justificada e previamente 
aprovada pela autoridade máxima 
do órgão ou entidade executora, 
que poderá autorizar o acréscimo 
de até cento e vinte horas de 
trabalho anuais. 

Decreto 6114/2007 Art. 6º 
Aderência à 
legislação 
vigente. 

Processo de 
capacitação. 

Exame 
documental. 

Sim. O servidor compromete-se, por escrito, a 
não exceder esse número de horas, e é feito 
acompanhamento pelo NUDEPE e pela 
PROGESP. 

Há uma tabela de valores da 
Gratificação, observadas as 
disposições e critérios 
estabelecidos. 

Decreto 6114/2007 Art. 3º e 
4º 

Aderência à 
legislação 
vigente. 

Processo de 
capacitação. 

Exame 
documental. 

Sim. A tabela é feita pela PROGESP - Tabela no 
arquivo: 
auditoria>>Capacitações>>Projetos>>Legislação 
e resoluções 
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As horas trabalhadas em 
atividades inerentes a cursos, 
concursos públicos ou exames 
vestibulares, quando 
desempenhadas durante a 
jornada de trabalho, são 
compensadas no prazo de até um 
ano. 

Decreto 6114/2007 Art. 8º  
Aderência à 
legislação 
vigente. 

Processo de 
capacitação. 

Exame 
documental. 

Sim, o servidor compromete-se a compensar as 
horas trabalhadas e o acompanhamento é feito 
pela chefia imediata e pela PROGESP. 

 

4.4.1. Critérios: 

Decreto 6114/2007; 

Lei 8112/1990; 

Lei 8666/1993; 

Resolução 04/2010-Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso; 

Nota técnica nº 767/2009/COGES/DENOP/SRH/MP; 

Portaria MEC 09/2006. 

 

4.4.2. Evidências: 

Processos de pagamento de encargos instruídos pelo NUDEPE. 

 

4.4.3. Recomendações da auditoria  

 

4.4.4. Manifestação do gestor: 

Memorando 05/2015 – NUDEPE - “O NUDEPE procura executar as demandas dos cursos realizando o pagamento através 

da Gratificação de Encargos de Cursos e/ou Concursos – GECC, considerando que este formato atende ao princípio da 

economicidade dos recursos públicos”.  

  

4.4.5. Conclusão da equipe: 

Constamos, com base nas verificações realizadas nos processos auditados, que os mesmos encontram-se em 

conformidade. 

 

4.5. Conformidade nas contratações de empresas para realizar os cursos  

Os processos de contratação (Pessoa Jurídica) por inexigibilidade de licitação são instruídos com a caracterização 

da razão da escolha do fornecedor ou executante conforme estabelece a lei de licitações 8.666/1993, art. 25 inciso II, 

sendo que a Auditoria confrontou os processos realizados pelo NUDEPE com as questões de auditoria do quadro 5 para 

testar a conformidade com a legislação vigente.  

Os processos analisados foram: 

Processo 23100.000903/2014-71 - Treinamento em Redação Científica – Inexigibilidade 01/2014; 

Processo 23100.001056/2014-62 - Assistiva Tecnologia e Educação - Inexigibilidade 102/2014; 
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Processo 23100.002674/2014-20 - Data Cabling Tecnologia da Informação - Inexigibilidade 51/2014; 

 

 

 

Quadro 5 

QUESTÕES DE 
AUDITORIA 

DISPOSITIVO 
LEGAL 

INFORMAÇÕES 
REQUERIDAS 

FONTES DE 
INFORMAÇÃO 

TÉCNICAS DE 
AUDITORIA 

SITUAÇÃO ENCONTRADA 

A contratação de empresa 
(PJ), em especial as 
contratadas por 
inexigibilidade, se dá com 
base na legislação 
vigente.  

Lei de licitações 
8.666/1993 (art. 
25 c/c art. 13).  

Aderência à 
legislação 
vigente. 

Processos de 
Inexigibilidade. 

Exame 
documental. 

Os três processos de inexigibilidade ( Processo 
23100.001056/2014-62, Processo 23100.002674/2014-20 e 
Processo 23100.000903/2014-71) firmados em 2014, estão de 
acordo com a legislação vigente. 

Os processos de 
inexigibilidade de Licitação 
são instruídos com a 
caracterização da razão 
da escolha do fornecedor 
ou executantes 
(justificativa). 

Lei de licitações 
8.666/1993, art. 
26 parágrafo 
único.  

Aderência à 
legislação 
vigente. 

Processos de 
Inexigibilidade 

Exame 
documental. 

Processo 23100.001056/2014-62 (Assistiva Tecnologia e 
Educação - Inexigibilidade 102/2014) PROGRAD/NINA –pág. 57 a 
59 – declaração de capacidade técnica - Comprovação Notória 
especialização pág. 173 a 218. Processo 23100.002674/2014-20 
(Data Cabling Tecnologia da Informação Inexigibilidade 51.2014) 
NTIC - Notória especialização pág. 17 a 64. Processo 
23100.000903/2014-71 (Treinamento em Redação Científica) 
PROPESQ - Notória especialização pág. 11 a 17 e 27 a 46. 

Existe Parecer Jurídico 
nos processos de 
inexigibilidade. 

Lei de licitações 
8.666/1993, art. 
38, VI.  

Aderência à 
legislação 
vigente. 

Processos de 
Inexigibilidade 

Exame 
documental. 

Processo 23100.001056/2014-62 - Pareceres da CONJUR pág. 
89 e 123 a 149. Processo 23100.002674/2014-20 - parecer 
CONJUR pág. 83 a 104. Processo 23100.000903/2014-71 - 
parecer CONJUR pág. 53 a 94. 

 

4.5.1. Critérios 

Lei de licitações 8.666/1993 (art. 25° c/art. 13°). 

 

4.5.2. Evidências 

Processos de contratação por inexigibilidade analisados pela auditoria 

 

4.5.3. Recomendações da auditoria  

 

4.5.4. Manifestação do gestor: 

Memorando 05/2015, de 28/01/2015 – NUDEPE – “O NUDEPE entende a especificidade de determinadas áreas e 

nestes casos torna-se necessário a contratação de instituições privadas através de processos de Inexigibilidade, estando o 

núcleo sempre atento ao cumprimento da legislação aplicada a estes casos”.  

 

4.5.5. Conclusão da equipe: 
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Constamos, com base nas verificações realizadas nos processos auditados, que os mesmos encontram-se em 

conformidade. 

 

 

5. PONTOS POSITIVOS  

 Cinquenta e uma ações de capacitação com 672 servidores capacitados em 2014; 

 O calendário de ações de 2015 já está sendo organizado e será submetido no início de 2015 ao CONSUNI.  

 O Programa de Capacitação é regido pelo princípio da vinculação das ações de capacitação ao planejamento e ao 

desenvolvimento institucional nos termos do PDI e PDP, art. 1º, Res. 24/2010; 

 Orçamento próprio e autonomia de ações do NUDEPE, refletindo maior celeridade nos processos de capacitação; 

 Difusão de conhecimento em eventos envolvendo a comunidade acadêmica (alunos e servidores de outras IFES). 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 Com base nos trabalhos realizados pela auditoria podemos responder as questões principais do trabalho: 

 O desenvolvimento dos servidores através da capacitação é tratado como objetivo institucional?  

Sim, no PDI, aprovado em 2014, no eixo do Desenvolvimento Humano, temos 4 objetivos estratégicos ancorados nos 

programas previstos na resolução 023/2010: Objetivo 1 - Acompanhar e apoiar o desempenho dos servidores; Objetivo 2 - 

Dimensionar as necessidades institucionais de pessoal; Objetivo 3 - Promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

servidores e  Objetivo 4 – Aprimorar a gestão de pessoas buscando a qualidade de  vida  e a saúde do servidor. Cada 

objetivo possui iniciativas e indicadores da sua realização.  

 

 Os pagamentos dos encargos dos cursos/concursos estão obedecendo à legislação e aos normativos internos?  

Sim, nos processos de pagamento por encargo de curso, realizados pelo NUDEPE e analisados pela Auditoria, verificou-se 

a conformidade com a legislação e com as normas institucionais; 

 

 Os contratos de inexigibilidade atendem a legislação? 

Sim, nos processos de contratação por inexigibilidade, realizados pelo NUDEPE e analisados pela Auditoria, verificou-se a 

conformidade com a legislação e a obediência aos fluxos internos; 

 

 Os processos de capacitação estão aderentes às normas internas? 

Parcialmente, a Auditoria verificou que os programas previstos na resolução 023/2010 (dimensionamento, avaliação e 

capacitação) estão aderentes; porém, as comissões instituídas pela mesma resolução (CLPP e CIPP) não estão 

constituídas ou não estão desempenhando seu papel, necessitando uma revisão das normas. 
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Numa consideração geral sobre o processo de capacitação, vimos que é necessário estreitar o diálogo e a troca 

de subsídios entre os programas de dimensionamento, de avaliação e de capacitação, além de melhorar o controle das 

informações sobre os servidores capacitados e os investimentos totais realizados, clarificando o conceito de capacitação e 

instituindo fluxos de informações entre campi e reitoria. Verificamos o grande volume de capacitações realizadas em 2014 

e o grande número de servidores participantes, demonstrando o excelente trabalho dos envolvidos com o processo de 

desenvolvimento de pessoal, assim como verificamos que é necessário realizar diagnósticos sobre a efetividade e sobre o 

alcance das ações, de forma a garantir que o objetivo seja realizado de forma equânime e os recursos sejam investidos na 

totalidade. 

 

Bagé, 28 de janeiro de 2015. 
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ANEXO I  

 

ANÁLISE AMBIENTAL 

Fraquezas 

 

 Falta um sistema (software) que dê suporte às atividades de planejamento, execução e controle do NUDEPE. 

 Não há um fluxo de informações formalizado e de habitual comunicação entre NUDEPE, PROGESP e PROPLAN. 

 Falta de registros de cursos realizados nos campi anteriores a 2012.  

 Considerável número de faltantes, pós-inscrição, aos cursos de capacitação (14%). 

 Não utilização plena dos recursos disponíveis para capacitação 

 

Forças 

 Recursos próprios e celeridade em contratações mediante Decreto 6.114. 

 Descentralização administrativa e maior celeridade nos processos. (autonomia do NUDEPE); 

 Bom número de participantes (35%) nos cursos de capacitação ministrados em 2014 e do total de servidores. 

 Reduzido número de faltantes (5%) nos cursos de capacitação ministrados em 2014 e do total de servidores. 

 

Oportunidades 

 

 Celebrar convênios de cooperação técnica com outras instituições e órgãos públicos na área de desenvolvimento 
de pessoal. 

 Maximizar o recurso disponível para capacitações externas. 

 

Ameaças 

 

 Redução de recursos de custeio da universidade, diminuindo à disponibilidade de recursos para capacitação. 
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ANEXO II 

 

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES - CAPACITAÇÃO  
  

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES 
INTERNOS A SEREM AVALIADOS AVALIAÇÃO  

Observações AUDIN (x vermelho) 

Ambiente de controle 1 2 3 4 5   

Existem objetivos estratégicos formalizados para a 
capacitação dos servidores da Unipampa. 

        x x 
Sim, durante a auditoria constatamos estes 
indicares no PDI 2014-2018. 

Existe regimento que define as atividades e 
competências do NUDEPE.  

x       x 

A Res. 24/2010 em seus art. 19 e 20 traz as 
competências do NUDEPE e verificamos que 
as atribuições estão bem definidas, porém não 
há regimento interno que as formalize. 

Existem manuais de procedimentos e normas 
formalizadas e padronizadas aplicáveis aos diversos 
processos de capacitação, inclusive em relação aos 
demais setores envolvidos (Campi, Progesp e 
Proplan). 

  x     x 

Pesquisamos a existência de manuais de 
procedimentos e normas formalizadas e 
padronizadas no site - página NUDEPE- e não 
encontramos apenas as Res. 23 e 24/2010.   

Existe política clara de capacitação e 
desenvolvimento profissional dos servidores docentes 
e técnico-administrativos nos campi e está em 
conformidade com a legislação vigente. 

        x x 

Sim, pois considera o 
estabelecido na Lei 7.596/87; no Decreto 
94.664/87; na Portaria MEC 475/87; na Lei 
11.091/05; no Decreto 5.825/06; no Plano de 
Desenvolvimento de Pessoal, bem como o 
instituído pela Resolução 23 e 24/2010. 

É de conhecimento dos servidores - NUDEPE - o 
conteúdo dos regimentos, dos manuais de 
procedimentos e das normas  que regem as 
atividades de capacitação.  

        x x 
Sim, essa informação foi esclarecida nas 
reuniões com o NUDEPE. 

Existe clara definição de responsabilidades dos 
servidores do NUDEPE e é observada a segregação 
de funções. 

    x   x Sem condições de avaliar no contexto. 

Avaliação de risco 1 2 3 4 5 Observações AUDIN (x vermelho) 

Os processos críticos e os fatores impeditivos para 
consecução dos objetivos e metas (com base no PDI) 
são conhecidos e recebem atenção especial para que 
sejam minimizados seus riscos. 

  x     x 

No decorrer dos trabalhos de auditoria 
verificamos que, embora existam objetivos no 
PDI, não há controle formalizado sobre os 
indicadores nem avaliação de riscos por não 
atingi-los. 

Na ocorrência de erros e/ou danos decorrentes de 
fragilidades nos controles internos, é prática a adoção 
de medidas para evitar que tais fatos ocorram 
novamente e são instaurados os procedimentos para 
apuração das responsabilidades e ressarcimento ao 
erário. 

    x   x 
Nos processos analisados (via NUDEPE) não 
foram constatadas erros e/ou danos, não tendo 
a auditoria como avaliar a situação. 
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Existe acompanhamento dos indicadores de 
realização dos objetivos e metas, de forma a orientar 
a tomada de decisão.   

  x     x 

Como os objetivos de capacitação são 
institucionais e o NUDEPE não dispõe das 
informações dos campi, entendemos mais 
adequada a avaliação como parcialmente 
atendido. 

Procedimentos de controle 1 2 3 4 5 Observações AUDIN (x vermelho) 

As atividades de controle adotadas para os procesos 
de capacitação são apropriadas e têm funcionado 
consistentemente. 

  x    x   

No âmbito do NUDEPE verificamos eficiência 
nos controles, porém, em nível institucional, 
existem fragilidades, pois os campi também 
realizam capacitações que não são informadas 
ao núcleo  e não são contabilizadas no 
investimento geral da universidade na área. 

As atividades relacionadas aos processos de 
capacitação estão sistematizadas e dispõem de 
sistemas informatizados apropriados para o controle 
operacional e gerencial das informações (oferta de 
vagas, plano do curso, carga horária, disponibilidade 
de vagas, avaliação do treinamento, controle de 
frequências, etc...). 

X x         

Concordamos com a avaliação do NUDEPE, 
não há sistema informatizado e de suporte para 
o controle das ações de capacitações, embora 
as inscrições já possam ser realizadas através 
do sistema GURI. 

Os processos de capacitação são controlados de 
forma a que possíveis irregularidades ou 
inconsistências possam ser identificadas e corrigidas 
nos diferentes níveis de competência. 

  x     x 

Com base nas Res. 23 e 24/2010 há diversos 
níveis de competências (Campi-Proplan e 
Progesp), mas, entre estes não há interface de 
controle. 

A evolução nas atividades de capacitação tem 
atingido a um número crescente de servidores em 
conformidade ao aumento no quadro evolutivo de 
pessoal  (ano a ano  /PDI). 

        x x Sim, ficando evidenciado no PDI institucional. 

Informação e comunicação 1 2 3 4 5 Observações AUDIN (x vermelho) 

As informações necessárias para o controle dos 
processos e a eficácia das medidas de gerenciamento 
são repassadas a todos os interessados. 

  x     x 

Com base nas Res. 23 e 24/2010, há diversos 
níveis de competências (Campi-Proplan e 
Progesp), mas, entre estes, não há fluxo 
sistemático de informações e controle. 

A informação relevante  é devidamente identificada, 
documentada, armazenada e comunicada 
tempestivamente às pessoas que dela necessitam. 

        x x 
Sim, as informações referentes às capacitações 
são divulgadas aos interessados pelo NUDEPE. 
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Existem fluxos de informação que possibilitam o 
controle nos diversos níveis e fornecem subsídios à 
tomada de decisão no tempo certo. 

  x     x 

Entendemos que não há fluxo de informações 
abrangente e institucional, entre os diversos 
interessados em nível estratégico. O NUDEPE, 
a PROPLAN, a PROGESP e os Campi 
precisam de uma integração e de fornecimento 
de dados e  informações que subsidiem de fato 
a gestão de pessoal na UNIPAMPA. 
Entendemos ser necessário manter a 
autonomia do núcleo, pois ele tem contribuído 
para que as capacitações sejam exitosas, 
embora sem indicadores que avaliem o quanto 
se obteve em relação ao desenvolvimento de 
pessoal na UNIPAMPA. Essa informação só 
será obtida quando tivermos conhecimento do 
nível de capacitação dos servidores 
ingressantes e de todas as capacitações 
realizadas, inclusive por conta própria, bem 
como informações sobre a utilização do 
conhecimento, o desempenho do servidor pós 
capacitação, etc....  

A informação a respeito do planejamento das 
atividades é amplamente divulgada entre os 
envolvidos e/ou interessados. 

  x     x 

A Auditoria verificou que as Comissões Locais 
de Política de Pessoal - CLPPs, previstas na 
resolução 023/2010, não estão instituídas nos 
campi e na reitoria, com exceção do campus 
São Borja e do campus Itaqui, que têm 
comissão nomeada, mas nunca 
desempenharam suas funções. As CLPPs têm 
uma importante função de planejamento das 
atividades. Essa função está, hoje, concentrada 
no NUDEPE e esse núcleo tem feito o 
planejamento com base em pesquisas e 
informações da avaliação de desempenho de 
2012. 

Monitoramento 1 2 3 4 5 Observações AUDIN (x vermelho) 

O sistema de controle é monitorado pelo gestor 
envolvido para avaliar sua qualidade e validade ao 
longo do tempo. 

  x     x 

Falta controle dos eventos realizados nos 
campi. A auditoria não constatou avaliações do 
NUDEPE que sugiram melhorias no processo 
de controle das informações em nível 
institucional, salvo o fluxo de autorização para 
eventos externos, pelos campi, com recursos 
do núcleo. 
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O sistema de controle tem sido efetivo pelas 
avaliações realizadas. 

  x   x   

A auditoria verificou, no âmbito do NUDEPE, 
que há efetividade do controle das informações, 
embora esse controle seja realizado sem um 
sistema informatizado, que poderia melhorar 
muito a qualidade e confiabilidade das 
informações produzidas sobre capacitação na 
UNIPAMPA. 

O sistema de controle tem contribuído para a melhoria 
do desempenho das atividades relacionadas. 

  x     x 
Verificou-se pouco controle das ações dos 
campi em capacitações. 

O sistema de controle dispõe de indicadores que 
avaliam o processo de capacitação e possibilitam 
uma melhor tomada de decisão. 

  x   x   

A auditoria não verificou a instituição de 
indicadores sobre as informações gerais de 
capacitação que possibilitem uma avaliação da 
gestão de pessoal na UNIPAMPA. Verificam-se 
falhas de comunicação e de articulação entre 
as pró-reitorias de Planejamento e de Gestão 
de Pessoas. Essa situação prejudica a troca de 
informações e os processos que possibilitariam 
avaliar a situação inicial dos servidores e sua 
melhoria no desempenho, obtida pela 
realização de capacitações, bem como a 
tomada de decisões conscientes, evidenciando, 
assim, o quanto o processo é importante, 
estrategicamente, para a Universidade. 

Análise Crítica: 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto, porém, em sua 
minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto, porém, em sua 
maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto. 

 

 

 


		2015-02-06T11:41:55-0200
	FRANK SAMMER BEULCK PAHIM:56875037068




