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APRESENTAÇÃO

A Auditoria nos Processos Seletivos e nos Registros Acadêmicos foi  prevista  no Plano Anual  de

Auditoria Interna (PAINT) 2017, resultante da Matriz de Análise de Processos Críticos da Auditoria Interna,

realizada em 2014 e atualizada em 2015, que definiu os processos ou atividades a serem auditadas. Os

critérios determinantes foram a importância dessas ações para a atividade-fim da Universidade (relevância) e

os riscos inerentes (criticidade).

Os Processos Seletivos  e  Registros Acadêmicos são desenvolvidos dentro  da Coordenadoria  de

Processos Acadêmicos, na Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, a qual é a responsável por uma das

áreas finalísticas da Universidade. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI relaciona a PROGRAD ao

compromisso  com  a  formação  de  sujeitos  comprometidos  e  capacitados  e  à  atuação  em  prol  do

desenvolvimento regional, nacional e internacional. 

1. ESCOPO DO TRABALHO

Conforme delimitado no PAINT 2017, a ação de auditoria teve por objetivo verificar a conformidade e

a operacionalidade dos Processos Seletivos e dos Registros Acadêmicos em relação à legislação aplicada.

2. INTRODUÇÃO

Na introdução deste Relatório, é apresentada a equipe de trabalho; a visão geral do objeto auditado;

a estrutura organizacional; a definição da amostra; os critérios de análise utilizados; as técnicas de auditoria

utilizadas; o volume de recursos auditados; os objetivos e as questões de auditoria; e a avaliação de riscos.

2.1.  Equipe de trabalho

Nome Completo Cargo Atividade na Auditoria
Jeferson Luís Lopes Goularte Professor Coordenador da Auditoria
Lisiane Pereira  Motta Auditora Auditora
Ivani Soares Secretária Executiva Revisora Textual

2.2.  Visão geral do objeto
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A Unipampa, por meio da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, oferta anualmente vagas para

ingresso de alunos nos cursos de graduação. Os Processos Seletivos para ingresso iniciam-se a partir de

editais lançados e divulgados pela PROGRAD, em diferentes momentos, durante o ano. 

O principal meio de acesso aos cursos de graduação da Unipampa é através do Sistema de Seleção

Unificada - Sisu, que é um sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação – MEC, pelo qual

as instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional

do Ensino Médio – Enem. 

O processo seletivo do Sisu possui uma única etapa de inscrição. Ao efetuar a inscrição, o candidato

deve  escolher,  por  ordem de  preferência,  até  duas  opções  entre  as  vagas  ofertadas  pelas  instituições

participantes do Sisu. O candidato também deve definir se deseja concorrer a vagas de ampla concorrência, a

vagas reservadas de acordo com a Lei de Cotas ou a vagas destinadas às demais políticas afirmativas das

instituições. Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos, por ordem de

classificação, em cada curso. É realizada apenas uma chamada para matrícula, com um prazo estipulado

para que o candidato confirme a ocupação da vaga junto à instituição. 

Após a chamada regular do processo seletivo, o Sisu disponibiliza às instituições participantes uma

Lista de Espera a ser utilizada prioritariamente para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas.

Para  participar  da  lista  de  espera  o  candidato  deve  manifestar  interesse  no  prazo  especificado  no

cronograma. Os candidatos selecionados terão um prazo para efetuar a matrícula. Dentro da Coordenadoria

de  Processos  Acadêmicos  são  desenvolvidos  os  Processos  Seletivos  para  ingresso  nos  cursos  de

graduação. Os Registros Acadêmicos são desenvolvidos na Divisão de Registros Acadêmicos e na Divisão de

Documentação  Acadêmica  além  das  Secretarias  Acadêmicas  dos  campi,  que  são  responsáveis  pelo

arquivamento da documentação física dos discentes. 

Conforme informações apresentadas pela PROGRAD na reunião do CONSUNI do dia 30/03/2017, no

processo Seletivo Sisu 2017, a Unipampa ofereceu 3.180 vagas em 64 cursos. Na primeira etapa (Chamada

Regular), foram 35.631 inscritos e 770 matriculados. Na segunda etapa (Chamada Oral da Lista de Espera),

foram 12.399 inscritos e 1.783 matriculados. Na terceira etapa (Chamada por Nota do Enem), foram 1.936

inscritos e 222 matriculados. Uma nova chamada foi realizada para completar as 404 vagas remanescentes,

das quais foram preenchidas 93, sobrando 312 vagas.

Além do Processo Seletivo Sisu, a Unipampa também oferece outros meios de ingresso, através dos

editais  de  Processo  Seletivo  Complementar  –  PSC,  Processo  Seletivo  Fronteiriços  e  Processo  Seletivo

Indígenas.  O PSC é promovido semestralmente e é destinado a estudantes vinculados a instituições de
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ensino superior. As vagas são oferecidas nas modalidades Reingresso, Transferência Voluntária e Portador

de Diploma. 

Semestralmente,  são  oferecidas  vagas  através  de  editais  de  Reopção,  que  é  uma  forma  de

mobilidade acadêmica na qual o discente, regularmente matriculado ou com matrícula trancada em curso de

graduação  da  Unipampa,  pode  transferir-se  para  outro  curso  ou  para  outro  turno  do  mesmo  curso  de

graduação da Instituição.

Também  são  oferecidas  vagas,  por  meio  dos  editais,  para  o  segundo  ciclo  do  Bacharelado

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - BICT, destinadas aos acadêmicos que concluíram a primeira fase do

curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia.

No  contexto  atual  do  ensino  de  graduação  na  UNIPAMPA,  seguem  informações  extraídas  do

Relatório de Gestão 2016:

 Início das atividades em 2006; 

 10 campi;

 64 cursos de graduação;

 41 cursos de bacharelado;

 18 cursos de licenciatura;

 5 cursos superiores de tecnologia;

 9.901 discentes de graduação;

 777 discentes de pós-graduação;

 10.678 discentes com matrícula regular;

 912 docentes;

 855 técnico-administrativos.

 2.3. Estrutura organizacional
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A Pró-Reitoria  de  Graduação  apresenta  a  seguinte  estrutura  organizacional,  conforme  Portaria

1696/2016: 

Figura 01 - Organograma Institucional 2016 – Pró-Reitoria de Graduação

Fonte: Adaptado pela AUDIN do Boletim de Serviço UNIPAMPA nº 356 – Edição Extraordinária de 22 de dezembro de 2016.

A Coordenadoria de Processos Acadêmicos é responsável  por gerenciar  os dados acadêmicos e

assessorar as atividades de controle de ensino superior, ou seja, a gestão dos registros de ocorrências de

toda a vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso na Instituição até a conclusão do curso e entrega do

diploma ou certificado.

A Divisão  de  Registros  Acadêmicos  -  DRA tem como  função,  entre  outras:  controlar  o  registro

acadêmico, participar da elaboração do Calendário Acadêmico, instituir e executar processos de natureza

acadêmica e analisar demais documentos relativos aos dados acadêmicos de graduação.

A Divisão  de  Documentação  Acadêmica  -  DDA tem  como  uma  de  suas  funções  gerenciar  os

processos relativos à diplomação bem como expedir e registrar diplomas e certificados.
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2.4.  Definição da Amostra

Para  análise  dos  dados,  foram  selecionados  os  campi:  Alegrete,  Dom  Pedrito  e  Santana  do

Livramento. Cada campus teve três cursos selecionados, conforme abaixo descrito:

➢ Campus Alegrete:  Ciência da Computação, Engenharia de Software e Engenharia Civil;

➢ Campus Dom Pedrito: Tecnologia do Agronegócio, Ciência da Natureza e Zootecnia;

➢ Campus Santana  do  Livramento:  Administração  (noturno),  Ciências  Econômicas  e  Gestão

Pública. 

Tomando por base o número de vagas ofertadas no Sisu 2017, foi selecionada uma amostra de 10%

dos  ingressantes  nos  cursos  de  graduação  selecionados  na  amostra  do  trabalho  de  auditoria,  o  que

correspondeu a 5 alunos de cada curso.

Para  análise  das  diplomações,  também  foram  selecionados  5  alunos  de  cada  um  dos  cursos

selecionados na amostra, que correspondeu a aproximadamente 20% dos formandos por curso. Os dados

analisados foram baseados no ato de colação de grau realizado no primeiro semestre de 2017.

Também  verificamos  os  editais  272/2016  e  273/2016,  Reopção  e  Processos  Seletivos

Complementares,  respectivamente.  Desses  editais,  foram  selecionados  dois  alunos  de  cada  curso  da

amostra.

Foram solicitadas  informações  da  ouvidoria  a  respeito  de  reclamações  e  denúncias  envolvendo

processos  seletivos  e  registros  acadêmicos.  Da  resposta  recebida  por  meio  do  Memorando  25/17

Ouvidoria/GR/UNIPAMPA,  constatamos não haver nenhum caso relevante a ser abordado nesta auditoria. 

A fim de conferir o cumprimento da Lei nº 12.089/2009, que proíbe uma mesma pessoa ocupar duas

vagas  simultaneamente  em  instituições  públicas  de  ensino  superior,  foi  solicitado  à  Coordenadoria  de

Processos Acadêmicos  um relatório  contendo todas as matrículas vigentes na Unipampa.  Recebemos o

Relatório em formato excel, com data de 07/06/2017, no qual constatamos que  existem 11.310 discentes com

matrículas regulares atualmente na Instituição.
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2.5.  Critérios de análise utilizados

Foram observados  os  critérios  da  Legalidade,  traduzido  na  observância  de  leis  e  regulamentos

aplicáveis, e da Efetividade, referente à relação entre os resultados observados.

Os critérios gerais, utilizados para fundamentar as análises deste trabalho, foram a observância das

normas, dos regulamentos internos, dos contratos e da legislação vigente, listados abaixo:

➢ Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Lei fundamental e suprema do Brasil,

servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo

do ordenamento jurídico;

➢ Decreto  nº  5.707,  de  23  de  fevereiro  de  2006  –  Institui  a  Política  e  as  Diretrizes  para  o

Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal;

➢ Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012 – Regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de

2012; 

➢ Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015 -  Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a

realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração

pública federal direta, autárquica e fundacional; 

➢ Edital 19/2016 – Sistema de Seleção Unificada processo seletivo 2017;

➢ Edital 22/2016 – Edital complementar Sistema de Seleção Unificada – Sisu - Processo Seletivo

2017;

➢ Edital 272/2016 – Reopção de curso para ingresso no semestre letivo 2017/1;

➢ Edital 273/2016 – Processo Seletivo Complementar 2017/1;

➢ Edital 342/2016 – Resultado Final do Processo Seletivo Complementar 2017/1 e instruções para

aproveitamento de componentes curriculares e matrícula;

➢ Edital 343/2016 – Resultado Final do Processo de Reopção de curso 2017/1 e instruções para

matrícula;

➢ Edital 349/2016 – Complementar ao Edital 342/2016;
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➢ Edital 350/2016 – Complementar ao Edital 343/2016;

➢ Edital 02/2017 – Processo Seletivo Específico para ingresso nos cursos do segundo ciclo após

conclusão do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 2017/1;

➢ Lei  nº  9.394,  de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as diretrizes e bases da educação

nacional; 

➢ Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 – Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação

Superior – SINAES;

➢ Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009 – Proíbe que uma mesma pessoa ocupe duas vagas

simultaneamente em instituições públicas de ensino superior;

➢ Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 - Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e

nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências;  

➢ Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 – Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras

providências;

➢ Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 – Altera a Lei nº 12.711/2012, para dispor sobre a

reserva de vagas para pessoas com deficiência;

➢ Portaria Normativa MEC nº 02, de 26 de janeiro de 2010 – Institui e regulamenta o Sistema de

Seleção Unificada;

➢ Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012 - Dispõe sobre a implementação das

reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei  nº  12.711, de 29 de

agosto de 2012, e o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012;

➢ Portaria Normativa MEC nº 21, de 05 de novembro de 2012 - Dispõe sobre o Sistema de Seleção

Unificada – Sisu;

➢ Relatório de Gestão Unipampa 2017;

➢ Resolução UNIPAMPA nº  24/2010 – Aprova  o Programa de Capacitação  dos  Integrantes  da

carreira do magistério público superior e do Plano de Carreira dos técnico-administrativos em

educação;
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➢ Resolução UNIPAMPA nº 29/2011 – Aprova as normas básicas de graduação, controle e registro

das atividades acadêmicas;

➢ Resolução UNIPAMPA nº 071/2014 – Plano de Desenvolvimento Institucional 2014 – 2018;

➢ Termo de Adesão ao Sisu 2017.

2.6.  Técnicas de auditoria utilizadas

➢ Amostragem;

➢ Análise documental;

➢ Extração eletrônica de dados;

➢ Inspeção física;

➢ Realização de entrevistas;

➢ Site Institucional Unipampa;

➢ Sistema GURI;

➢ Sistema SIE;

➢ Planilhas de Controles;

➢ Site PROGRAD.

2.7.  Volume de recursos auditados

Não se aplica.

2.8.  Objetivos e questões de auditoria

A Auditoria nos Processos Seletivos e nos Registros Acadêmicos tem a finalidade de trabalhar com

as seguintes questões:
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➢ Verificar se os processos seletivos atendem ao critério de reserva mínima de 50% das vagas

destinadas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas,

conforme estipulado na legislação;

➢ Analisar se o cálculo da renda bruta per capita dos alunos que ingressaram nas vagas reservadas

a estudantes oriundos de famílias com renda igual  ou inferior  a 1,5 salário-mínimo atende a

legislação;

➢ Verificar se existe acompanhamento e/ou controle das vagas a serem preenchidas através de

processos seletivos complementares;

➢ Verificar se a Divisão de Registros Acadêmicos mantém algum sistema de banco de dados digital

para consulta da documentação apresentada pelo aluno ingressante;

➢ Verificar se, na integralização da carga horária para a diplomação, foram consideradas todas as

atividades  previstas  no  Projeto  Pedagógico  do  Curso  –  PPC  (componentes  curriculares

obrigatórios  e  optativos,  trabalho  de  conclusão  de  curso,  estágio  obrigatório,  atividades

complementares de graduação);

➢ Verificar  se,  nas  Atividades  Complementares  de  Graduação  -  ACGs,  foram considerados  os

percentuais mínimos de horas em cada grupo (Grupo I: Atividades de ensino, Grupo II: Atividades

de Pesquisa,  Grupo III:  Atividades de Extensão e Grupo IV:  Atividades Culturais  e Artísticas,

Sociais e de Gestão) de acordo com as normas acadêmicas.

2.9.  Avaliação de riscos

A avaliação de riscos refere-se à identificação e à análise, pela própria gestão, daquelas ameaças

que possam impactar de forma relevante o alcance dos seus objetivos predeterminados. Dentre os principais

riscos a serem avaliados, destacam-se os seguintes: 

➢ Comprometimento da realização dos objetivos institucionais (estratégico);

➢ Processos decisórios em desacordo com a legislação (regulação/imagem);

➢ Inexistência ou ineficiências de controles nos processos (tecnologia/operacional);

➢ Problemas de comunicação ou de capacitação do pessoal na Universidade (pessoal).
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3. ANÁLISE DOS PLANOS DE PROVIDÊNCIA DE AUDITORIAS ANTERIORES

Em 2014, foi realizada uma auditoria no ensino de graduação, conforme Relatório de Auditoria – RA

nº 06/2014,  prevista na ação nº 06 do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna (PAINT) de 2014. A

auditoria  abrangeu Ingresso  dos  discentes  e  Sistema de  controle  acadêmico,  abordando o  aspecto  dos

registros acadêmicos. 

No RA nº 06/2014, foram geradas 24 recomendações aos gestores da PROGRAD,  formalizadas

através do Plano de Providências 08/2014. O gestor, em resposta a esse plano de providência, propôs ações

para  atender  às recomendações.  Ainda em 2015,  cinco  recomendações foram consideradas com status

“Atendida”. No primeiro semestre de 2016, a Auditoria Interna monitorou o atendimento das recomendações,

através da Solicitação de Auditoria  -  SA 39.2016,  de 12/05/2016.  Após análise das respostas do gestor,

recebidas pela AUDIN em 07/06/2016, 7 Recomendações foram consideradas “Atendidas” e 1 recomendação

foi  reencaminhada  à  PROPLAN,  permanecendo  12  Recomendações  em  Monitoramento.  No  segundo

semestre  de 2016,  a  Auditoria  Interna voltou a  monitorar  o  atendimento das recomendações através da

SA100.2016,  de  08/11/2016.  Após  análise  das  respostas  dos  gestores,  mais  6  recomendações  foram

consideradas com status “Atendida”, bem como a recomendação que havia sido encaminhada à PROPLAN.

Neste primeiro semestre de 2017, foi encaminhada a SA38.2017 à PROGRAD para monitorar o atendimento

dessas cinco  recomendações.  A resposta,  recebida pela  AUDIN em 06/07/2017,  possibilitou que mais  2

recomendações fossem consideradas “Atendidas”.

Assim, 3 Recomendações do Relatório de Auditoria 06.2014 permanecem pendentes de atendimento.

São  elas:  Recomendação  15  - Elaborar  os  regimentos  dos  campi  e  da  reitoria  identificando  as

atribuições e responsabilidades de cada área da estrutura administrativa e acadêmica; Recomendação

16 -  Implantar manual dos processos acadêmicos com os fluxos de processos e responsáveis nos

campi e reitoria; e Recomendação 24 - Normatizar os limites mínimos e máximos em outras atividades

dos docentes - projetos de ensino, pesquisa, extensão e gestão.

Salientamos a necessidade de atendimento das referidas recomendações.
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4. CONSTATAÇÕES

4.1.  Constatação 1 – Fragilidade na conferência da documentação requerida dos discentes por

ocasião do ingresso e da diplomação

A documentação dos discentes ingressantes nos cursos de graduação da Unipampa fica arquivada

nas secretarias acadêmicas de cada campus. Por esta razão, efetuamos visita a cada uma das secretarias

acadêmicas dos campi selecionados na amostra, para fazermos a conferência da documentação física dos

discentes. 

Esta  análise  nos  permitiu  constatar  algumas  falhas  na  conferência  da  documentação,  tanto  de

ingressantes quanto de diplomados, como, por exemplo, a falta de comprovação de informações constantes

no sistema SIE, a ausência de documentos requeridos nas normas e documentos em desacordo com a

legislação. 

Relatamos  a  seguir  os  problemas  encontrados  nas  secretarias  acadêmicas  a  respeito  da

documentação dos discentes:

A. Ingresso nos cursos de graduação

Para a análise da documentação dos ingressantes nos cursos de graduação da Unipampa, tomamos

por base o Processo Seletivo Sisu 2017 e também o Processo Seletivo Complementar e Reopção, todos

estes referentes ao ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2017. Ao verificarmos a documentação

dos discentes previamente selecionados na amostra, encontramos alguns casos abaixo destacados:

Documentação em desacordo com a norma

No campus Alegrete, verificamos que o discente de matrícula 1701570421 ingressou no curso de

Ciência da Computação por meio do Processo Seletivo Sisu sem apresentar a documentação adequada. Não

encontramos, na pasta do discente, a comprovação de conclusão do segundo grau, embora este documento

deva ser entregue junto com as demais documentações por ocasião do ingresso em cursos de graduação. O

Termo de Adesão ao Sisu, firmado entre a Unipampa e o MEC, diz o seguinte: 

DOCUMENTAÇÃO  BÁSICA  PARA  TODOS  OS  CANDIDATOS:  
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A  matrícula  será  realizada  mediante  apresentação  das  VIAS ORIGINAIS e entrega de CÓPIAS
FOTOSTÁTICAS SIMPLES dos seguintes documentos: 
[…]  
g) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente ou diploma de curso de graduação.

Entre a documentação do discente citado, encontramos o histórico escolar com uma observação de

que o mesmo encontra-se em estágio curricular obrigatório, com previsão de conclusão em julho de 2017,

ocasião em que, caso seja aprovado, poderá adquirir certificado de conclusão do segundo grau. Questionada

a respeito do fato, a chefe da Secretaria Acadêmica atribuiu o ocorrido a um provável descuido por parte do

servidor encarregado de fazer a conferência. 

A chefe da Secretaria Acadêmica argumentou ainda que, nos períodos de matrículas, as atividades

requeridas são intensas e os servidores carecem de treinamento e capacitação. Salientou que este é um caso

isolado de provável descuido ou desconhecimento por parte do servidor. Comprometeu-se em acompanhar o

discente ao longo do estágio e cobrar a entrega do documento assim que possível.

Comprovação do vínculo familiar

Ainda na análise de documentos dos ingressantes, verificamos, no campus Santana do Livramento,

que  a  comprovação  do  grupo  familiar  carece  de  maior  controle.  Encontramos  os  seguintes  casos:  os

discentes de matrículas  1701571234, 1701560536, 1701570348, não apresentaram comprovação de vínculo

familiar para um dos integrantes do grupo. Além disso, falta comprovação do estado civil  do discente de

matrícula 1701570348. O Termo de Adesão ao Sisu faz referência a esse assunto, conforme segue: 

Para a matrícula do candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo  que  tenha  cursado  integralmente  o  ensino  médio  em  escolas  públicas,  além  da
DOCUMENTAÇÃO BÁSICA,  será  necessário  apresentação  das  VIAS  ORIGINAIS  e  entrega  de
CÓPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES dos seguintes documentos: 
[...]
b)   Declaração   de   constituição   do   grupo   familiar,   em   formulário   disponibilizado   pela
UNIPAMPA, com comprovação de vínculo de parentesco ou dependência dos integrantes, atestado
por certidões de casamento, nascimento, contratos  de  união  civil  ou  de  união  estável;

Em manifestação a respeito desses fatos, o chefe da Secretaria Acadêmica afirmou haver  deficiência

na capacitação dos servidores e alegou que o grande volume de trabalho, nas secretarias acadêmicas em

períodos de matrículas, acaba acarretando erros/falhas na conferência da documentação.

Declarações não contêm o texto do artigo do Código Penal
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Diante das inúmeras declarações possíveis de serem apresentadas pelo discente e pelo seu grupo

familiar e diante da necessidade de informações verídicas, sem inserção de informações falsas ou diversas

da realidade, entendemos a necessidade de inclusão nas declarações do texto do artigo 299 (Falsidade

ideológica) do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, abaixo descrito:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:  
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três
anos, e multa, se o documento é particular. 

Constatamos que as declarações que fazem parte dos anexos do edital  Sisu trazem o texto  do

Código Penal referente à falsidade ideológica. Exceção feita às declarações de etnia, as quais não fazem

menção ao referido artigo. 

Certidões desatualizadas

Constatamos fragilidades existentes quanto aos documentos solicitados dos discentes que ingressam

na Universidade com os benefícios da lei de políticas afirmativas (Lei 12.711/2012), a exemplo das certidões

de nascimento e de casamento, as quais não são exigidas com datas atualizadas. Entendemos que essas

documentações, quando não atualizadas,  podem conter distorções sobre a realidade atual do candidato às

vagas.  Por esta razão, entendemos que os editais e as normas de seleção de candidatos poderiam passar a

exigir certidões com datas atualizadas, estipulando, inclusive, o  prazo de validade para esses documentos

serem aceitos nos processos de seleção.

Matrículas em duplicidade

Com o  objetivo  de  verificar  a  possível  ocorrência  de  duplicidades nas  matrículas  da  Unipampa,

aplicamos  um  teste  em  todos  os  CPFs  constantes  no  Relatório  de  alunos  matriculados,  gerado  pela

PROGRAD. O resultado mostrou que dentre as 11.310 matrículas vigentes na Unipampa existem cinco casos

de duplicidade  de  matrícula.  Os discentes  que  foram detectados com duplicidade  são  os  de  matrículas

número: 1701570486, 1701580384, 1701580042, 1701450068, 1701570353. 

Avaliando cada um dos casos, constatamos que para cada matrícula em duplicidade, uma delas

consta como situação cancelada. Com exceção do discente de matrícula 1701580042, do curso de Letras

Português  EAD,  do  Campus  Jaguarão,  que,  conforme  verificação  feita  no  sistema  (SIE),  possui  duas

matrículas regulares para o mesmo CPF. 
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A respeito de duplicidade de matrícula, a Lei nº 12.089/2009 estabelece o seguinte: 

Art. 2o É proibido uma mesma pessoa ocupar, na condição de estudante, simultaneamente, no curso
de graduação, 2 (duas) vagas, no mesmo curso ou em cursos diferentes em uma ou mais de uma
instituição pública de ensino superior em todo o território nacional.

Importante ressaltar que o curso de Letras Português na modalidade Universidade Aberta do Brasil -

UAB, no Campus Jaguarão, teve início neste ano de 2017, razão pela qual devem ser normatizadas regras e

procedimentos  de forma a proporcionar a comunicação entre os setores envolvidos no processo.

Observando a documentação gerada no SIE, verificamos que o discente ingressou no curso Letras

Português EAD, no Campus Jaguarão, no dia 06/03/2017. No dia 29/03/2017, o mesmo discente ingressou

no curso Letras Português UAB, Campus Jaguarão, sem  que tenha sido cancelada uma das matrículas.

Ocorre que, em contato com a secretaria acadêmica, fomos informados, através de e-mail, que as matrículas

nos  cursos  EAD  e  UAB  são  feitas  em  secretarias  diferentes.  Concluímos,  portanto,  que  a  falta  de

comunicação entre as secretarias ocasionou a duplicidade de matrícula. 

A Coordenadoria Acadêmica do Campus Jaguarão enviou cópia do memorando CoLEaD11/2017, no

qual  consta  o  procedimento  adotado  para  solução  do  problema,  ou  seja,  o  cancelamento  de  uma  das

matrículas.

B. Diplomações

Para análise da documentação de diplomação, tomamos por base os formandos que colaram grau no

primeiro  semestre  de  2017,  dos  cursos  e  campus pré-selecionados na  amostra.  Dentre  os  documentos

apresentados pelos  discentes  para  diplomação,  encontramos algumas disparidades,  que  estão relatadas

abaixo:

Horas de ACGs lançadas no sistema SIE sem a correspondente documentação física 

Do discente de matrícula 111150267, do curso de Administração do Campus Santana do Livramento,

não foi encontrada a comprovação física de parte das horas de ACGs constantes no Sistema SIE. O histórico

gerado no SIE apresenta 241 horas realizadas de ACGs; porém, na pasta do discente, existe comprovação

de apenas 122 horas. O chefe da Secretaria acadêmica, em manifestação através de e-mail,  informou que as
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horas que carecem de comprovação foram lançadas em 2014 por um servidor que não mais se encontra

lotado naquela secretaria. 

 De modo semelhante,  no Campus Dom Pedrito,  do curso de Agronegócio,  o discente matrícula

número 142100010 colou grau no primeiro semestre de 2017 e, conforme histórico gerado pelo SIE,  cumpriu

toda a carga horária requerida. Porém, sua documentação não foi verificada, pois não estava em poder da

Secretaria Acadêmica. Ressaltamos o fato de que, do discente em questão, não foi possível conferir nenhum

documento, nem os que comprovam as ACGs, nem os documentos pessoais exigidos para colação de grau.

À Secretaria Acadêmica do campus Dom Pedrito foi enviada a SA nº 20/2017, solicitando cópia da referida

documentação para efetuarmos a análise, o que não foi atendido até o momento da conclusão do presente

relatório. 

Ainda  no  Campus  Dom  Pedrito,  na  pasta  do  discente  de  matrícula  nº  131152110,  não  consta

comprovação,  por  meio  de  documentação  física,  das  ACGs.  Consultando  o  histórico  gerado  pelo  SIE,

verificamos  que  constam  425  horas  cumpridas  em ACGs;  porém,  a  documentação  constante  na  pasta

comprova apenas 232 horas. Através da SA nº 20/2017, foi solicitado à Secretaria Acadêmica o envio de

cópia de tais documentos para conferência, os quais não foram enviados até o momento da conclusão do

presente relatório.

Descumprimento do percentual mínimo de ACGs em cada um dos quatro grupos

Ao  verificarmos  a  documentação  de  colação  de  grau  dos  alunos  selecionados  na  amostra,

verificamos que, em  alguns casos, os discentes cumpriram o total de horas em ACGs, conforme PPC do

curso;  porém, deixaram de cumprir  o  percentual  mínimo em cada grupo, conforme estipulado na norma

acadêmica. A Resolução 29/2011 manifesta-se da seguinte maneira a respeito das ACGs:

Art. 103 Atividade Complementar de Graduação (ACG) é definida como atividade desenvolvida pelo
discente, no âmbito de sua formação humana e acadêmica, com o objetivo de atender ao perfil do
egresso da UNIPAMPA e do respectivo curso de graduação, bem como a legislação pertinente. 
Art. 104 As atividades complementares classificam-se em 4 (quatro) grupos: I. Grupo I: Atividades de
Ensino; II.  Grupo II:  Atividades de Pesquisa; III.  Grupo III:  Atividades de Extensão; IV. Grupo IV:
Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão. 
Art. 105 Cabe à Comissão de Curso analisar e definir no respectivo Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) a carga horária mínima a ser cumprida pelo discente em ACG, como requisito obrigatório para
a  integralização  curricular  e  para  a  colação  de  grau,  considerando-se  as  diretrizes  curriculares
nacionais para cada curso e a carga horária mínima de 10% (dez por cento) em cada um dos grupos
previstos no artigo 104, incisos I, II, III e IV.
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Diante disso, salvo nos casos previstos nos PPCs dos cursos, entendemos que o regramento deve

ser observado e cobrado pelos coordenadores de cursos, já que a normativa que regra o assunto data do ano

de 2011. 

 

4.1.1.  Causas

➢ Diferentes formas do documento de Histórico Escolar;

➢ Ausência  de  capacitação  periódica  dos  servidores  em  relação  à  documentação  exigida  dos

candidatos;

➢ Ausência de critérios específicos na legislação;

➢ Ausência de comunicação entre as secretarias responsáveis pelas matrículas dos cursos EAD e

UAB;

➢ Ausência de regramentos específicos quanto à documentação necessária para comprovação de

horas de ACGs;

➢ Falta de conferência da documentação necessária para a colação de grau;

➢ Ausência de controle, por parte da Secretaria Acadêmica, referente à saída de documentos sob

sua responsabilidade;

➢ Exceção prevista em versões antigas do PPC do curso.

4.1.2.  Consequências

➢ Descumprimento da legislação;

➢ Documentos em desconformidade com as normas;

➢ Documento com possível desconformidade com a situação atual do candidato;

➢ Falta de clareza nos fluxos de processos de classificação nos processos complementares;
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➢ Desconformidade entre as informações lançadas no SIE e a documentação física constante na

pasta do discente;

➢ Extravio de documentos.

4.1.3.  Critérios

➢ Edital 22/2017 – Processo Seletivo Complementar Sisu;

➢ Edital 273/2016 – Processo Seletivo Complementar;

➢ Lei  12.089/2009  –  Proíbe  uma  mesma  pessoa  ocupar  simultaneamente  duas  vagas  em

instituição federal pública de ensino;

➢ Resolução UNIPAMPA  nº 29/2011 – Aprova as normas básicas de graduação, controle e registro

das atividades acadêmicas;

➢ Termo de Adesão ao Sisu.

4.1.4.  Evidências

➢ Histórico Escolar;

➢ Pasta dos discentes;

➢ Cópias de certidões extraídas das pastas dos discentes;

➢ Relatório de alunos matriculados na Unipampa;

➢ Memorando nº 036/2016/CSTA;

➢ Memorando nº 03/2017/ALCC;

➢ Memorando nº 08/2017/ALES;

➢ Ata 03/2016 SL;

➢ Ata 01/2016 SL.
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4.1.5.  Análise do gestor sobre a constatação

“A respeito das constatações observamos que provavelmente deu-se em virtude de análise subjetiva

de  quem  recebeu  e/ou  verificou  os  documentos  apresentados.  Talvez,  a  rotatividade  de  servidores  na

instituição, seja por remoção, redistribuição ou mudança de setor, pode impactar na qualificação de quem

atua nestes processos,  uma vez que muitos não permanecem tempo suficiente para atingir  um grau de

maturidade de conhecimento. 

Embora  não  haja  um levantamento  estatístico,  observa-se  que  muitos  coordenadores  de  curso

eleitos para um mandato de 2 (dois) anos não chegam a concluir o período completo na função. Assim, a falta

de experiência provavelmente pode ter contribuído. 

Quanto à capacitação, em 2016, nos dias 7, 8 e 9 de novembro, a PROGRAD promoveu o “I Fórum da

Graduação” em Bagé. O evento teve como público alvo os coordenadores acadêmicos, coordenadores de

cursos de graduação, professores representantes dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDES), professores

presidentes  das  Comissões  de  Ensino  e  técnico-administrativos  representantes  dos  Núcleos  de

Desenvolvimento Educacional (NuDEs) da instituição. Junto a este evento aconteceu o Seminário do Sistema

de Seleção Unificada (SiSU) para discutir  o Edital de Ingresso SiSU 2017. O evento teve como objetivo

promover  a  interação,  atualizar,  aprofundar  conhecimento  e  parcerias  que  contribuam  para  qualificar  a

atuação dos servidores. 

Já em 2017 a PROGRAD participou da programação do “Seminário dos Novos Dirigentes”, de 30 de

janeiro a 02 de fevereiro, que reuniu diretores, coordenadores acadêmicos, coordenadores de curso e chefes

de secretarias acadêmicas. A PROGRAD também organizou o “Encontro de Formação e Gestão Acadêmica”

realizado no dia 29 de junho, o qual reuniu coordenadores acadêmicos, chefes das secretarias acadêmicas,

interfaces de estágio e representantes dos NuDES. Ainda para este ano, está prevista a realização do II

Fórum da Graduação,  e  junto  a  este  evento acontecerá um novo encontro  de  formação destinado aos

servidores que atuarão no Processo Seletivo SiSU 2018, além de outras atividades,  como por exemplo,

reuniões por videoconferência.

Essas ações integram a política institucional de formação continuada da universidade e de melhoria contínua

na qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem nos cursos de graduação

Ainda em 2017, o NUDEPE realizaria um curso específico sobre os REGISTROS ACADÊMICOS,

contemplando  conteúdos  desde  os  processos  seletivos  de  ingresso  até  a  diplomação,  no  entanto  foi

cancelado. 
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Além disso, a PROGRAD está permanentemente em contato com direção, coordenação acadêmica e

secretarias  acadêmicas,  seja  por  memorando,  e-mail  ou  telefone,  orientando  sobre  os  processos

acadêmicos. Talvez, seja necessário as equipes diretivas dos campi realizarem reuniões mais frequentes com

as secretarias acadêmicas e comissões específicas envolvidas nos processos.”

4.1.6.  Conclusão da auditoria

O gestor,  em sua  manifestação,  transcrita  acima,  reconhece  a  necessidade  de  capacitação  dos

servidores  das secretarias  acadêmicas.  Diante  disso,  a  AUDIN decide manter  as recomendações e seu

atendimento será monitorado por meio de Plano de Providências, a ser encaminhado via Módulo de auditoria

Interna, no Sistema Guri. Exceção feita à Recomendação número 4 do Relatório Preliminar, que orientava

“Efetuar  o  cancelamento de  uma das matrículas do  discente  do Campus Jaguarão, do  curso de  Letras

Português,  que apresenta duplicidade de matrícula”. Em consulta feita no Sistema Sie constatamos que  o

discente  apresenta  uma  das  matrículas  canceladas,  permanecendo  regular  apenas  a  matrícula  número

1701580581, curso  Letras Português UAB. Diante disso, decidimos por não manter a referida recomendação

neste Relatório Final de Auditoria.

4.1.7.  Recomendações

1) Anexar à pasta do discente de matrícula 1701570421, do Campus Alegrete, do curso de Ciência

da Computação, o certificado de conclusão do 2º grau;

2) Inserir o texto do artigo 299 do Código Penal  (Falsidade Ideológica) em todas as declarações

exigidas dos candidatos (Anexos do Edital Sisu);

3) Implementar alteração nos editais, passando a exigir certidões (de nascimento e de casamento)

atualizadas, estipulando também o prazo de validade a ser aceito na documentação;

4) Criar  orientação  para  que  os  coordenadores  de  cursos  exijam  dos  possíveis  formandos  o

cumprimento das horas de ACGs em cada grupo;

5) Abrir  sindicância  para  apurar  os  fatos  referentes  à  não  apresentação  dos  documentos  para

colação de grau e para comprovações das ACGs, dos seguintes discentes: Discente 1 – toda a

documentação do discente matrícula 142100010, do campus Dom Pedrito, do curso Agronegócio;

Discente 2 -  documentos para comprovações de 193 horas de ACGs,  do discente matrícula
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131152110,  do  campus  Dom Pedrito,  do  curso  Agronegócio;  Discente  3  -  documentos  para

comprovação de 119 horas de ACGs, do discente matrícula 111150267, do campus Santana do

Livramento, do curso Administração. (GABINETE DA REITORIA)

4.2.  Constatação 2 – Ausência de fluxos padronizados e necessidade de criação de manuais

Por meio das visitas às secretarias acadêmicas e de reuniões com os servidores da Coordenadoria

de Processos Acadêmicos, verificamos a falta de processos e fluxos de trabalho padronizados. Não existem

manuais de procedimentos na Coordenadoria nem nas secretarias acadêmicas. A Pró-Reitoria de Graduação

expede orientações e instruções de trabalho às secretarias acadêmicas em memorandos e correspondências,

mas não existe um manual que compile todas essas informações e que sirva de referência na organização

dos processos e no desenvolvimento das atividades. O gestor da Coordenadoria de Processos Acadêmicos

relatou em entrevista que um plano de criação de manual está em andamento. O registro detalhado de cada

processo  poderá  auxiliar  nos  treinamento  para  novos  servidores,  além  de  facilitar  o  planejamento  no

desempenho das atividades.

Verificamos também a existência de diferentes formas de atuação das secretarias na execução de

procedimentos comuns a todos os campi. Abaixo, citamos alguns exemplos de documentos que foram criados

pelos servidores das secretarias acadêmicas de Alegrete, de Dom Pedrito e de Santana do Livramento, com a

finalidade de melhor atender aos processos de trabalho: 

➢ Requerimento de aproveitamento de disciplinas; 

➢ Requerimento de atividades complementares de graduação; 

➢ Emissão de atestados de frequência. 

A falta de formalização de fluxos dos principais processos realizados pelas secretarias acadêmicas

contribui para que cada um crie seus próprios modelos de documentos. Embora a sequência dos trabalhos

conste  no  sistema  SIE,  existem  responsabilidades  partilhadas  entre  Coordenação  de  Curso,  Secretaria

Acadêmica e Pró-Reitoria, as quais não estão formalizadas. 

Os  editais  para  Processo  de  Seleção  Complementar  e  Reopção  de  Curso  não  possuem  regra

específica  quanto à  formalização do processo de classificação dos candidatos.  Cada campus adota sua
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própria prática. Assim, alguns campi registram o processo em atas. Ainda, em alguns casos, o processo de

classificação é efetuado pelo Coordenador do Curso e, em outros, pela Secretaria Acadêmica. 

Os fluxos desses processos devem estar claramente estabelecidos, para que todas as etapas de

classificação dos candidatos sejam devidamente registradas e obedeçam a uma regra aplicável a todos.

4.2.1.  Causas

➢ Ausência de critérios específicos na legislação;

➢ Ausência de definição de fluxos dos processos;

➢ Ausência de manuais.

4.2.2.  Consequências

➢ Falta de clareza no procedimento de classificação nos Processos Seletivos Complementares e

Reopção de Curso;

➢ Possibilidade de erro na lista de classificação geral dos candidatos.

4.2.3.  Critérios

➢ Edital 272/2016;

➢ Edital 273/2016.

4.2.4.  Evidências

➢ Memorando nº 036/2016/CSTA;

➢ Memorando nº 03/2017/ALCC;

➢ Memorando nº 08/2017/ALES;

➢ Ata 03/2016 SL;

➢ Ata 01/2016 SL.
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4.2.5.  Análise do gestor sobre a constatação

“A Pró-Reitoria  de  Graduação  embasa  o  seu  trabalho,  das  Coordenações  Acadêmicas  e  das

Secretarias Acadêmicas nas Resoluções do Conselho Universitário. Nos casos em que não há detalhamento

suficiente,  a  Pró-Reitoria  emite  memorandos  circulares  com  orientações  para  o  desenvolvimento  das

atividades. Destaca-se que está tramitando na Comissão Superior de Ensino o processo de atualização das

Normas  Básicas  de  Graduação,  Controle  e  Registro  das  Atividades  Acadêmicas  (Resolução  CONSUNI

29/2011).  Além  disso,  a  Pró-Reitoria  de  Graduação  constituiu  grupo  de  trabalho  para  mapeamento  e

documentação  dos  fluxos  de  processos,  atualização  e  padronização  dos  formulários  utilizados  pelas

Secretarias Acadêmicas. Embora não tenha prazo definido para a conclusão dos trabalhos, a expectativa é

que a primeira versão do manual de processos acadêmicos seja disponibilizada para comunidade acadêmica

até o final de 2017. 

Com  relação  ao  Processo  de  Reopção  de  curso,  o  processo  de  seleção  e  classificação  está

especificado no edital 133/2017 no item 3. Do Processo de Seleção e Classificação e no Edital 132/2017 do

Processo Seletivo Complementar nos itens 5. Da Seleção e 6. Dos Critérios Gerais de Classificação. Além

destes critérios, ambos editais trazem quadros com critérios específicos de cada curso.”

4.2.6.  Conclusão da auditoria

Em sua manifestação  o gestor  informou que   “a  Pró-Reitoria  de  Graduação constituiu  grupo de

trabalho  para  mapeamento  e  documentação  dos  fluxos  de  processos,  atualização  e  padronização  dos

formulários  utilizados  pelas  Secretarias  Acadêmicas”.  Por  essa  razão,  a  AUDIN  resolve  manter  as

recomendações neste Relatório Final de Auditoria e seu atendimento será monitorado por meio de Plano de

Providências,  a  ser  encaminhado via  Módulo  de Auditoria  Interna,  no  Sistema Guri.  Ressaltamos que a

Recomendação  número  8  do  Relatório  Preliminar  de  Auditoria  foi  alterada  para  este  Relatório  Final.  A

recomendação  pretendia  que  fosse  exigido  do  Coordenador  de  Curso  o  registro  da  formalização  da

classificação em cada processo, durante a fase desenvolvida no campus, após o edital.

 

4.2.7.  Recomendações

6) Criar e disponibilizar para consulta documento com os fluxos dos processos a serem realizados

pelas secretarias acadêmicas;
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7) Criar orientação para que os Coordenadores de Cursos registrem, por meio de atas (ou outros,

conforme entendimento do gestor), os procedimentos adotados nas classificações dos discentes

no Processo Seletivo Complementar e Reopção de Cursos.

4.3. Constatação 3 – Necessidade de adequação de normas e regramentos

Através  de  análise  efetuada  nos  documentos  em  comparação  com  as  leis  e  os  regulamentos

aplicáveis, verificamos que, em muitos casos, a norma não é clara a respeito do procedimento a ser adotado,

possibilitando que cada secretaria acadêmica desenvolva seus próprios processos de trabalho.

Elaboração de manuais

Através de entrevista realizada com o gestor da Coordenadoria de Processos Acadêmicos, fomos

informados  de  que  não  existem  manuais  com  as  principais  atividades  desenvolvidas  nas  secretarias

acadêmicas dos campi, nem nas divisões e coordenadorias envolvidas na vida acadêmica do discente.

Documentação requerida para diplomação 

Ao analisarmos as  regras para diplomação,  verificamos que a Resolução  02/2010,  que trata  da

colação de grau, especifica a documentação a ser apresentada:

Art.  8°  Na  data  prevista  no  Calendário  de  Colação  de  Grau,  os  prováveis  formandos  deverão
entregar à Secretaria Acadêmica do Campus a documentação a seguir indicada: 
I – Cópia do Certificado Militar atualizado, (para estudantes do gênero masculino, sendo os maiores
de 45 anos dispensados); 
II  –  Cópia  da  Carteira  de  Identidade  estrangeira  correspondente  ao  Registro  Nacional  de
Estrangeiros, (para estudantes estrangeiros). 
Parágrafo Único: Os estudantes que desejarem retificar o nome devido a alterações em seu registro
civil deverão apresentar os documentos comprobatórios. 

No  site  da  PROGRAD,  na  área  que  trata  da  diplomação,  no  link:

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prograd/diplomacao/,  constam os documentos necessários  para a

colação de grau:

Documentação necessária:

Na data prevista no Calendário de Colação de Grau, os prováveis formandos deverão entregar à
Secretaria Acadêmica do Campus a documentação a seguir indicada:

➢ Formulário de requerimento de colação de grau devidamente preenchido;

➢ Carteira de Identidade e CPF;
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➢     Certidão de nascimento ou casamento (alunos casados deverão apresentar, obrigatoriamente,
a certidão de casamento);

➢      Para alunos que desejam alterar o nome, documento comprobatório;

➢      Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;

➢     Cópia do certificado militar atualizado (para estudantes do gênero masculino, sendo os maiores
de 45 anos dispensados); e

➢      Histórico com Certificado de Conclusão de Ensino Médio.

Não encontramos legislação normatizando esta lista de documentos que são indicados no site da

PROGRAD. Entendemos que a definição da documentação solicitada para colação de grau é de extrema

relevância, necessitando, portanto, estar estabelecida em norma. 

Documentos em excesso ou repetidos

Verificamos  que,  na  ocasião  da  diplomação,  o  discente  necessita  apresentar  uma  série  de

documentos,  vários  dos  quais  já  apresentados  em  razão  da  matrícula.  Entendemos  a  necessidade  de

exigência de documentos passíveis de alteração, como certidões de nascimento, certidões de casamento,

comprovação de quitação eleitoral e comprovação de cumprimento das obrigações militares. Porém, muitos

documentos tendem a permanecer inalterados, como é o caso do CPF, RG, Título Eleitoral, Histórico Escolar

e Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Levando-se em conta que as cópias de documentos muitas

vezes representam despesas para os discentes, sugerimos a possibilidade de exigir dos candidatos apenas a

documentação que pode sofrer alteração ao longo do tempo, já que os demais documentos constam da pasta

do discente desde a efetivação da matrícula. 

Ausência de referência para cobrança de taxas

Ao analisarmos o edital 273/2016 de Processo Seletivo Complementar, verificamos que há cobrança

de taxa do candidato, por ocasião da inscrição: 

2.6 A taxa de inscrição para participação no processo tem os seguintes valores:
2.6.1 Reingresso ou Transferência Voluntária: R$ 10,00 (dez reais).
2.6.2 Portador de Diploma: R$ 50,00 (cinquenta reais).

Analisando a legislação que trata do assunto, não identificamos nenhuma tabela ou regra na qual

esteja  baseada  a  cobrança  da  referida  taxa.  Em resposta  à  SA 16/2017,  enviada  à  Coordenadoria  de

Processos Acadêmicos, recebemos o memorando 139/2017/PROGRAD/UNIPAMPA, o qual esclarece que as

taxas são cobradas seguindo o padrão dos editais, desde 2010. Por tratar-se de valores financeiros, que

podem  sofrer  alterações  influenciadas  pelo  comportamento  da  economia,  entendemos  necessário  o

embasamento em normativo ou tabela específica. 
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Regramento sobre vagas ociosas a serem disponibilizadas em editais de processos complementares

Os editais de Processos Seletivos Complementares disponibilizam vagas que se encontram ociosas

na Universidade. Em análise dos editais e por meio das entrevistas feitas com os gestores, verificamos não

haver regramento claro quanto à forma de definição do número de vagas que serão ofertadas nestes editais.

Na SA Nº 08/2017, foi feito o questionamento ao gestor da PROGRAD:  “Qual o critério utilizado para definir o

número  de  vagas  a  serem preenchidas  por  meio  de  editais  de  Processo  Seletivo  Complementar  e  de

Reopção?” A resposta do gestor, recebida através do memorando  103/2017/PROGRAD/UNIPAMPA, deu-se

nos seguintes termos: “É calculado o número de vagas ociosas e enviado aos Campi para distribuição entre

os editais, as ações estão embasadas na  Resolução nº 29, de 28 de abril de 2011.” 

As  vagas  ociosas  podem  surgir  de  diversas  formas.  Podem  ser  vagas  não  preenchidas  nos

processos de seleção ou resultantes de processos de transferências ou ainda por abandono de curso. Uma

vez  descoberto  o  número  de  vagas  ociosas,  estas  são  distribuídas  aos  campi.  Resta  saber  se  esta

distribuição é feita por divisão em partes iguais entre os campi, ou se segue algum outro critério.

Diante do exposto, entendemos que as vagas ociosas a serem disponibilizadas nos editais carecem

de maior detalhamento e clareza quanto a sua distribuição entre os  campi e entre os diversos processos

seletivos complementares.

4.3.1.  Causas

➢ Ausência de manuais;

➢ Ausência de critérios específicos na legislação;

➢ Ausência de regras específicas quanto à disponibilização de vagas ociosas para os processos

seletivos complementares.

4.3.2.  Consequências

➢ Falta de padronização nos processos;

➢ Dificuldade para novos servidores entenderem o funcionamento dos processos de trabalho;

➢ Exigência de documentos e taxas sem embasamento em norma ou lei;
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➢ Ausência de parâmetros claros para disponibilização de vagas ociosas;

➢ Possibilidade de oferta de número excessivo ou insuficiente de vagas.

4.3.3.  Critérios

➢ Edital 272/2016;

➢ Edital 273/2016;

➢ Resolução 02/2010;

➢ Resolução 29/2011.

4.3.4.  Evidências

➢ Memorando 103/2017 - PROGRAD;

➢ Memorando 139/2017/PROGRAD/UNIPAMPA;

➢ Site Prograd: http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prograd/diplomacao/.

4.3.5.  Análise do gestor sobre a constatação

“Com  relação  à  documentação  requerida  pela  Divisão  de  Documentação  Acadêmica,  conforme

explicado no Memorando 139/2017 em resposta a Solicitação de Auditoria Nº 16, os documentos adicionais à

Resolução CONSUNI 02/2010 são solicitados para atualização dos registros acadêmicos do formando e

confecção do diploma. Cabe informar que foi constituído um grupo de trabalho para atualização da Resolução

CONSUNI 02/2010 referente às normas para a colação de grau nos cursos de graduação, na qual serão

implementadas as recomendações contidas neste relatório. 

Quanto  à  cobrança  de  taxas,  será  dado  como  encaminhamento  a  emissão  de  portaria  para

estabelecer o regramento dos valores cobrados. 

Quanto às vagas ociosas, cabe informar que não são distribuídas em iguais proporções entre os

campi, porque correspondem ao curso onde tiveram origem, e são calculadas da seguinte maneira:
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Vagas ociosas =  Vagas Autorizadas – Alunos regularmente Matriculados –  Desligamentos  –

Abandonos – Cancelamentos – Concluintes 

Onde Vagas Autorizadas = Duração do curso prevista no PPC x Vagas Anuais 

O  preenchimento  das  vagas  ociosas  dá-se  por  meio  do  Processo  Seletivo  Complementar,

Reopção de Curso e Processos Seletivos Específicos (Indígenas, Fronteiriços, entre outros). Com relação ao

processo,  a PROGRAD informa o quantitativo total  de vagas ociosas ao campus,  o  qual,  por  meio das

comissões de curso,  é  responsável  por  definir  em quais  processos seletivos as vagas serão  ofertadas.

Destaca-se que as normas de graduação elencam a Reopção de curso e o Processo Seletivo Complementar

como prioridades, sendo que as vagas não preenchidas nestes dois processos podem ser distribuídas entre

os processos seletivos específicos.”

4.3.6.  Conclusão da auditoria

A AUDIN entende que o gestor atenderá as recomendações após a revisão da Resolução 02/2010.

Diante disso, decidimos manter as recomendações neste Relatório Final de Auditoria e seu atendimento será

monitorado por  meio  de Plano de Providências,  a  ser  encaminhado via  Módulo  de Auditoria  Interna,  no

Sistema  GURI.  Exceção  feita  à  Recomendação  12  do  Relatório  Preliminar  de  Auditoria,  que  sugeria:

“Normatizar  procedimentos a serem adotados quanto à forma de disponibilização de vagas ociosas para

editais  de  processos  seletivos  complementares”.  Visto  que  a  forma de  cálculo  e  distribuição  das  vagas

ociosas foi demonstrada pelo gestor em sua manifestação, decidimos por não manter a recomendação neste

Relatório Final. 

4.3.7.  Recomendações

8) Criar  manuais  com a descrição das  rotinas  de  trabalho que envolvem a vida acadêmica do

discente, desde seu ingresso até a diplomação;

9) Criar ou adequar as normas, de forma a contemplar toda a documentação exigida para colação

de grau;

10) Normatizar a cobrança de taxas indicando em qual tabela ou regra está baseado o cálculo do

valor cobrado;
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4.4.   Constatação  4  –  Necessidade  de  capacitação  e  treinamento  para  os  servidores  das

secretarias acadêmicas

Por meio de entrevistas feitas com os servidores das secretarias acadêmicas, constatamos que a

necessidade de capacitação e treinamento é comum a todos os campi visitados. O Decreto nº 5.707/2006,

que instituiu a política e as diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal,

estabelece o seguinte:

Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser implementada pelos
órgãos  e  entidades  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional,  com  as
seguintes finalidades:
I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão;
II - desenvolvimento permanente do servidor público;
III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo
como referência o plano plurianual;
IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e
V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação.

Com a finalidade de implantar  e coordenar,  no âmbito da Unipampa, as ações do Programa de

Capacitação de servidores docentes e técnico-administrativos em educação, foi constituído, em dezembro de

2009, o Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal – NUDEPE. A Resolução nº 24/2010, do CONSUNI, aprovou

o Programa de Capacitação dos Servidores e estabeleceu alguns objetivos:

Art. 5º São objetivos específicos e permanentes do Programa de Capacitação: 
I.  promover  ações  que  desenvolvam a  capacidade  crítica  quanto  ao  papel  da  Instituição  e  do
servidor;
II. proporcionar ações de desenvolvimento focadas na construção e no reforço de valores próprios
da função pública;
III.  estabelecer  ações  de  desenvolvimento  de  competências  individuais  e  grupais  visando  a
qualificação do ambiente organizacional de trabalho;
IV. propiciar a capacitação para o desempenho de cargos e de atividades gestoras;
V. promover ações de educação formal;
VI. estimular a qualificação dos servidores por meio da participação em cursos de graduação, de
pós-graduação e em outras modalidades e níveis de educação profissional;
VII. promover a qualidade de vida dos servidores da UNIPAMPA;
VIII. criar condições que assegurem o desenvolvimento do servidor na carreira. 

Em entrevista com os chefes das secretarias acadêmicas verificamos que existe alta rotatividade de

servidores, o que contribui para a necessidade de capacitação periódica. Também é notório o grande volume

de serviços desempenhados dentro das secretarias acadêmicas, as quais têm sob sua responsabilidade toda

a vida acadêmica do discente, desde o momento do ingresso até a diplomação. 

Devido aos diversos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação, os servidores das

secretarias  acadêmicas necessitam de conhecimento tanto  na área da legislação aplicada a cada caso,

quanto  das  regras  específicas,  o  que  muitas  vezes  requer  conhecimentos  técnicos,  a  exemplo  da
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documentação exigida do candidato que deseja ingressar pelo critério de renda, conforme Lei das Cotas.

Alguns  documentos comprovantes da renda do candidato requerem conhecimento técnico específico, razão

pela qual os servidores pertencentes às comissões de avaliação de renda necessitam de treinamento. Além

disso, existem os sistemas utilizados nas secretarias acadêmicas, como o Sistema de Informações para o

Ensino - SIE, no qual são lançadas todas as atividades da Instituição de Ensino Superior.  Ocorre que, para

uso desse sistema, é necessário conhecimento e treinamento prático; porém, segundo o que foi relatado nas

entrevistas,  são  raros  os  cursos  oferecidos  nesses  moldes,  e,  quando  acontecem,  não  é  possível  a

participação de todos os servidores das secretarias. 

Visto que as secretarias acadêmicas são responsáveis por toda a trajetória do discente, entendemos

que capacitar os servidores deve ser uma das prioridades da PROGRAD que, em conjunto com o NUDEPE,

pode desenvolver um plano de capacitação anual a ser oferecido aos servidores que desempenham suas

funções nas secretarias acadêmicas. 

Ainda,  nas  visitas  feitas  aos  campi, constatamos  que  muitos  documentos  foram  criados  pelos

próprios servidores, com vistas a facilitar o trabalho e melhorar a organização interna dos processos. Esses

documentos poderiam servir  de modelo  e serem disponibilizados para uso de todas as secretarias,  pois

tratam-se de processos idênticos.

4.4.1.  Causas

➢ Ausência de plano de capacitação para os servidores das secretarias acadêmicas;

4.4.2.  Consequências

➢ Desconformidade com a legislação;

➢ Despreparo dos servidores das secretarias acadêmicas em relação aos processos de trabalho

desenvolvidos.

4.4.3  Critérios

➢ Decreto nº 5.707/2006;

➢ Edital 22/2017;

➢ Resolução CONSUNI nº 24/2010;
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➢ Termo de Adesão ao Sisu.

4.4.4.  Evidências

➢ Memorando 103/2017 - PROGRAD;

➢ Entrevistas com as chefias das secretarias acadêmicas.

4.4.5.  Análise do gestor sobre a constatação

“Quanto à capacitação, em 2016, nos dias 7, 8 e 9 de novembro, a PROGRAD promoveu o “I Fórum da

Graduação” em Bagé. O evento teve como público alvo os coordenadores acadêmicos, coordenadores de

cursos de graduação, professores representantes dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDES), professores

presidentes  das  Comissões  de  Ensino  e  técnico-administrativos  representantes  dos  Núcleos  de

Desenvolvimento  Educacional  (NuDEs)   da  instituição.  Junto  a  este  evento  aconteceu  o  Seminário  do

Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para discutir o Edital de Ingresso SiSU 2017. O evento teve como

objetivo promover a interação, atualizar, aprofundar conhecimento e parcerias que contribuam para qualificar

a atuação dos servidores. 

Já em 2017 a PROGRAD participou da programação do “Seminário dos Novos Dirigentes”, de 30 de janeiro a

02 de fevereiro,  que reuniu  diretores,  coordenadores  acadêmicos,  coordenadores  de  curso  e  chefes de

secretarias acadêmicas. A PROGRAD também organizou o “Encontro de Formação e Gestão Acadêmica”

realizado no dia 29 de junho, o qual reuniu coordenadores acadêmicos, chefes das secretarias acadêmicas,

interfaces de estágio e representantes dos NuDES. Ainda para este ano, está prevista a realização do II

Fórum da Graduação,  e  junto  a  este  evento acontecerá um novo encontro  de  formação destinado aos

servidores que atuarão no Processo Seletivo SiSU 2018, além de outras atividades,  como por exemplo,

reuniões por videoconferência.

Essas ações integram a política institucional de formação continuada da universidade e de melhoria contínua

na qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem nos cursos de graduação

Ainda em 2017, o NUDEPE realizaria um curso específico sobre os REGISTROS ACADÊMICOS,

contemplando  conteúdos  desde  os  processos  seletivos  de  ingresso  até  a  diplomação,  no  entanto  foi

cancelado. 
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Além disso, a PROGRAD está permanentemente em contato com direção, coordenação acadêmica e

secretarias  acadêmicas,  seja  por  memorando,  e-mail  ou  telefone,  orientando  sobre  os  processos

acadêmicos. Talvez, seja necessário as equipes diretivas dos campi realizarem reuniões mais frequentes com

as secretarias acadêmicas e comissões específicas envolvidas nos processos.”

4.4.6.  Conclusão da auditoria

Diante do comprometimento demonstrado com a capacitação dos servidores, a AUDIN decide manter

as recomendações neste Relatório Final de Auditoria e seu atendimento será monitorado por meio de Plano

de Providências, a ser encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI. No monitoramento

será acompanhado as capacitações e os treinamentos com as devidas comprovações.

4.4.7.  Recomendações

11) Formalizar plano de capacitação para os servidores das secretarias acadêmicas com enfoque na

legislação utilizada nos processos desenvolvidos naquelas secretarias;

12) Formaliza plano de treinamento no Sistema SIE para os servidores das secretarias acadêmicas.

4.5.  Constatação 5 – Necessidade de aperfeiçoamentos nos controles internos

Os dados  obtidos  pela  AUDIN,  por  meio  de  reuniões  com a  área  auditada,  e  as  respostas  ao

Questionário de Avaliação de Controles Internos serviram de subsídios para a constatação de que existem

controles  implementados  na  Coordenadoria  de  Processos  Acadêmicos;  porém,  apresentam-se  frágeis  e

necessitam de aprimoramentos.

Os princípios emitidos pelo COSO  estabelecem que a estrutura de Controle Interno representa um

conjunto de melhores práticas de controles internos corporativos. Assim, controle interno é definido de forma

abrangente da seguinte forma: 

Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros
profissionais  da entidade,  e  desenvolvido  para proporcionar  segurança  razoável  com respeito  à
realização dos objetivos relacionados a operações,  divulgação e conformidade (COSO,  2013,  p.
061).

Essa definição reflete alguns conceitos fundamentais. O controle interno é:

Conduzido  para  atingir  objetivos em  uma  ou  mais  categorias  –  operacional,  divulgação  e
conformidade.

1COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO) .  Controle Interno - Estrutura Integrada. Tradução livre do
original em inglês por PricewaterhouseCoopers (PwC). Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA). Maio de 2013.

34



Um processo que consiste em tarefas e atividades contínuas – um meio para um fim, não um fim em
si mesmo.

Realizado por pessoas – não se trata simplesmente de um manual de políticas e procedimentos,
sistemas e formulários, mas diz respeito a pessoas e às ações que elas tomam em cada nível da
organização para realizar o controle interno.

Capaz de proporcionar segurança razoável - mas não absoluta, para a estrutura de governança e a
alta administração de uma entidade.

Adaptável  à  estrutura  da  entidade –  flexível  na  aplicação  para  toda  a  entidade  ou  para  uma
subsidiária,  divisão, unidade operacional ou processo de negócio em particular (COSO,  2013, p.
062).

De acordo com o modelo do COSO, o controle interno consiste em cinco componentes integrados:

Ambiente de controle, Avaliação de riscos, Atividades de controle, Informação e comunicação, e Atividades de

monitoramento.  Com  base  nessa  metodologia,  realizamos  a  avaliação  dos  controles  internos  da

Coordenadoria  de  Processos  Acadêmicos  através  do  Questionário  de  Avaliação  de  Controles  Internos

(ANEXO I).

O questionário foi dividido em cinco módulos: ambiente de controle (onze questões), avaliação de

riscos (quatro questões), atividades de controle (nove questões), comunicação/informação (cinco questões) e

monitoramento (cinco questões), totalizando trinta e quatro questões, cada uma com quatro alternativas de

resposta, devendo o gestor escolher apenas uma. Cabe ressaltar que a descrição correspondente a cada

peso atribuído para as respostas foi adaptada para o trabalho atual, conforme Quadro 01: 

Quadro 01: Peso das respostas do Questionário de Avaliação dos Controles Internos

Peso Descrição
0 Não evidencia dispor de controles administrativos.
1 Evidencia dispor de iniciativas de implementar controles administrativos.
2 Evidencia dispor de controles administrativos, mas necessitam de aprimoramentos.
3 Evidencia dispor de controles administrativos que atendem plenamente às atividades.

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Com base nas respostas obtidas no Questionário de Avaliação dos Controles Internos, realizamos o

cálculo do “Peso médio” das respostas, utilizando a fórmula abaixo:

Peso
médio =

(x1 x 0) + (x2 x 1) + (x3 x 2) + (x4
x 3)

x1 + x2 + x3 + x4

Na qual:

x1: Quantidade de respostas com peso 0

x2: Quantidade de respostas com peso 1

2Idem.
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x3: Quantidade de respostas com peso 2

x4: Quantidade de respostas com peso 3

Após o cálculo do “Peso médio”, realizamos o cálculo do “Nível de controle (%)” utilizando a fórmula

abaixo:

A escala utilizada para aferir o percentual do nível de controle relacionado à Avaliação dos Controles

Internos da Coordenadoria de Processos Acadêmicos  encontra-se demonstrada no Quadro 02:

Quadro 02: Escala do nível de controle

Nível de controle    

Muito baixo 0% - 25%

Baixo 25% - 50%

Médio 50% - 75%

Alto 75% - 100%
Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Dessa forma, utilizando a metodologia demonstrada acima, realizamos o cálculo do nível de controle

sob  a  perspectiva  do  gestor  em  conjunto  com  a  AUDIN,  tendo  em  vista  a  aplicação  presencial  do

questionário. O resultado encontrado está demonstrado nos Quadros 03 e 04:

Quadro 03: Resumo das respostas – Questionário de Avaliação de Controles Internos

36

CONTROLES ADMINISTRATIVOS Visão do Gestor / AUDIN Escala do nível de controle
Peso Descrição Qtde Total Nível de controle

0 Não evidencia dispor de controles administrativos. 9 0 Muito baixo 0% - 25%

1 4 4 Baixo 25% - 50%

2
12 24

Médio 50% - 75%

3
9 27

Alto 75% - 100%
Fonte: Elaborado pela AUDIN 34 55

Evidencia dispor de iniciativas de implementar controles 
administrativos.
Evidencia dispor de controles administrativos, mas necessitam de 
aprimoramentos.
Evidencia dispor de controles administrativos que atendem 
plenamente as atividades.

Nível de controle
(%) =

Peso médio x
100%
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Quadro 04: Nível de controle da Avaliação dos Controles Internos

Especificação
Visão do Gestor /

AUDIN
Peso médio 1,62

Nível de controle (%)
53,92%
Médio 

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

A Figura 01 demonstra o nível dos controles administrativos sob a perspectiva do gestor em conjunto

com a AUDIN: 

Figura 01: Gráfico - Nível dos controles administrativos

 Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Segue uma breve avaliação dos controles internos da Coordenadoria de Processos Acadêmicos, com

base nos cinco componentes integrados do COSO.

Componente 1: Ambiente de controle
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O ambiente de controle é a base que sustenta todo o Sistema de Controle Interno. Os fatores que

compõem o ambiente de controle incluem integridade e valores éticos, competência das pessoas, maneira

pela qual a gestão delega autoridade e responsabilidades, estrutura de governança, plano organizacional,

regulamentos e manuais de procedimentos, políticas e práticas de recursos humanos, etc.

De acordo com as respostas ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos e à SA 08/2017,

constatamos a existência de controles administrativos na Coordenadoria de Processos Acadêmicos, embora

muitos  desses  controles  necessitam  aprimoramentos  e  adequações,  conforme  respostas  do  gestor,

transcritas:

➢ Os  controles  administrativos  instituídos  pela  Coordenadoria  de  Processos  Acadêmicos  são

percebidos por todos os servidores nos diversos níveis da estrutura da Coordenadoria; porém,

necessitam aprimoramentos;

➢ Os processos relacionados à Coordenadoria estão mapeados e com fluxo disponibilizado para

consulta; porém, necessitam adequações;

➢ Os procedimentos e as instruções operacionais internas da Coordenadoria são padronizados  e

estão registrados em documentos formais; porém, necessitam atualizações;

➢ Os controles administrativos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados;

porém, necessitam aprimoramentos;

➢ Não há Planejamento Estratégico; porém, está em fase de desenvolvimento;

➢ Não há Plano de Capacitação para os servidores;

➢ Estrutura organizacional inadequada para o funcionamento da Coordenadoria, uma vez que o

espaço físico é inadequado, falta iluminação natural, sala de reuniões;

➢ Não há Regimento Interno.

Também observamos que a Coordenadoria não possui um código de ética próprio; segue, portanto, o

Código de Ética do Servidor Público Federal.

Componente 2: Avaliação de riscos

Os  riscos  são  enfrentados  por  todos  os  órgãos,  independentemente  do  seu  tamanho,  da  sua

estrutura ou da sua natureza. Deve-se ter consciência dos riscos relevantes que envolvem as atividades

38



desenvolvidas através dos macroprocessos e de como se deve gerenciar esses riscos a fim de alcançar os

objetivos. 

De acordo com as respostas do gestor ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos, abaixo

transcritas, a Coordenadoria de Processos Acadêmicos não dispõe de políticas de gerenciamento de riscos:

➢ Não houve identificação dos principais riscos envolvidos nas atividades da Coordenadoria, nem

avaliação com metodologia aceitável; porém, foi feio um levantamento não metodológico;

➢ Não foram identificados nem mensurados os riscos, consequentemente, não foram classificados

de modo a serem tratados em uma escala de prioridades.

Componente 3: Atividades de controle

As atividades de controle são geralmente expressas em políticas e procedimentos que tendem a

assegurar  que  sejam cumpridas  as  instruções  emanadas  da  alta  direção,  orientadas  primordialmente  à

prevenção e à neutralização dos riscos.

De acordo com as respostas ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos, a Coordenadoria

de Processos Acadêmicos dispõe de  atividades de controles que necessitam de  aprimoramentos  e,  em

alguns  casos,  atendem  plenamente  às  atividades  de  controle.  Nesse  sentido,  apresentamos  algumas

respostas dadas pelo gestor:

➢ As  atividades  de  controle  adotadas  são  apropriadas,  de  acordo  com  o  planejamento,  mas

necessitam aprimoramentos;

➢ A Coordenadoria possuiu procedimentos padronizados e realizados por todos os servidores em

suas atividades, mas essa padronização apresenta fragilidades, necessita aprimoramentos;

➢ Os servidores necessitam capacitação;

➢ Nível  informal  de  maturidade  dos  controles  administrativos  das  atividades  realizadas.  As

atividades de controle não são mapeadas e os controles dependem principalmente das pessoas;

➢ Nível  definido de  avaliação pela  gestão.  Os processos estão implementados com pontos  de

controle para reavaliação dos níveis de serviço e de satisfação das necessidades.

Componente 4: Informação e comunicação
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Contemplam as informações e os sistemas de comunicação que permitem garantir a identificação, o

armazenamento e a comunicação de todas as informações relevantes, com o intuito de permitir a realização

dos procedimentos estabelecidos e outras responsabilidades, orientando a tomada de decisões, permitindo o

monitoramento de ações e contribuindo para a realização de todos os objetivos de controle interno.

De acordo com as respostas ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos, a Coordenadoria

dispõe de mecanismos eficientes de informação e de comunicação. Destacamos algumas respostas:

➢ A comunicação dentro da Coordenadoria é adequada e eficiente e contribui para as atividades de

controle;

➢ As informações consideradas relevantes pela Coordenadoria são de qualidade suficiente para

permitir que os servidores tomem decisões apropriadas no desenvolvimento de suas tarefas.

Componente 5: Atividades de monitoramento 

As atividades de monitoramento avaliam a qualidade do desempenho dos controles internos ao longo

do tempo. Nesse processo estão envolvidas atividades como a verificação de inconsistências dos processos

ou implicações relevantes, bem como a tomada de ações corretivas.

De acordo com as respostas ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos, a Coordenadoria

dispõe de monitoramento aos controles administrativos; porém, necessita aprimoramentos, conforme algumas

respostas do gestor:

➢ Os controles administrativos da Coordenadoria são constantemente monitorados para avaliar sua

validade e qualidade ao longo do tempo; porém, esse monitoramento indica que são necessárias

algumas melhorias;

➢ Os controles administrativos são considerados adequados e efetivos pelas avaliações realizadas;

porém, são necessárias algumas melhorias;

➢ A Coordenadoria não possui metas específicas a serem cumpridas periodicamente.

Destacamos que a ausência de metas específicas deve-se também ao fato de a área não possuir um

Planejamento Estratégico formal e metodologicamente elaborado. 

Diante  do  exposto,  constatamos  que  a  Coordenadoria  de  Processos  Acadêmicos,  embora  não

disponha  de  alguns  componentes  importantes,  está  trabalhando  no  sentido  de  aprimorar  os  controles

existentes e instituir controles onde não há.
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 4.5.1.  Causas

➢ Ausência de mapeamento de processos;

➢ Ausência de planejamento estratégico formal;

➢ Ausência de plano de capacitação;

➢ Estrutura organizacional inadequada;

➢ Ausência de regimento interno.

4.5.2.  Consequências

➢ Nível médio de controles internos;

➢ Comprometimento no desenvolvimento das atividades.

4.5.3.  Critérios

➢ Constituição Federal de 1988;

➢ Decreto-Lei nº 200/1967 – Dispõe sobre a organização da Administração Federal;

➢ Relatório do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

4.5.4.  Evidências

➢ Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos;

➢ Memorando 103/2017 - PROGRAD.

4.5.5.  Análise do gestor sobre a constatação

“A Coordenadoria em sua estrutura atual, existe desde a Portaria Nº 900, de 05 de maio de 2016, a

qual  estabeleceu a nova estrutura da Pró-Reitoria de Graduação e criou a Coordenadoria de Processos

Acadêmicos,  a qual  agregou a Divisão de Documentação Acadêmica,  Divisão de Estágios e  Divisão de

Registros Acadêmicos, que até então estavam vinculadas ao Gabinete da Reitoria. Ainda em 2016, a Portaria
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Nº 1695, de 21 de dezembro, alterou a estrutura da Coordenadoria de Processos Acadêmicos para incluir a

Divisão  de  Processos  Seletivos,  antes  conhecida  como  Núcleo  de  Processos  Seletivos,  vinculado  ao

Gabinete da Reitoria. 

Porém, mesmo com o curto  período de existência  da Coordenadoria de Processos Acadêmicos,

muitos processos já estão descritos e/ou orientados por meio de resoluções ou editais. Além disso, visando

atender e aperfeiçoar os processos institucionais,  estamos em pleno desenvolvimento de uma normativa

interna  a  qual  descreve  processos  e  atribuições  específicas  como  recomendado.  Nosso  processo  de

planejamento tem sido desenvolvido pela equipe da PROGRAD em reuniões periódicas que expressam a

importância da concepção do trabalho alinhado com a avaliação e regulamentação institucional, tendo bem

claras as suas diretrizes,   em atenção às atribuições colocadas em nosso PDI para que possamos atender a

comunidade acadêmica conforme indicado pelo Regimento da Universidade Federal do Pampa. 

Por  fim,  a  PROGRAD está  atenda às  indicações  advindas dos  órgãos  de  controle,  ouvidoria  e

servidores, bem como, às recomendações da Procuradoria Federal, para que possamos fazer os ajustes

adequados ao atendimento das demandas. Importante salientar que nas reuniões periódicas sempre são

ressaltados e discutidos os principais pontos de riscos dos processos, visando à minimização e mapeamento

dos mesmos, os quais ficam registrados para controle e treinamento da equipe.”

4.5.6.  Conclusão da auditoria

A AUDIN entende que o gestor se compromete com o atendimento das recomendações. Por isso,

decidimos manter as recomendações neste Relatório Final de Auditoria e seu atendimento será monitorado

por meio de Plano de Providências, a ser encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI.

4.5.7.  Recomendações

13) Criar mapeamento dos processos desenvolvidos na Coordenadoria;

14) Implementar planejamento alinhado ao Planejamento Estratégico da Pró-Reitoria;

15) Implementar Plano de Capacitação para os servidores da Coordenadoria;

16) Implementar gestão de riscos alinhada aos objetivos da Pró-Reitoria.

5.  PONTOS POSITIVOS
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Como pontos positivos podemos destacar:

 Comprometimento da equipe da Coordenadoria de Processos Acadêmicos para melhoria dos

processos;

 Desenvolvimento de formulários úteis aos processos das  Secretarias Acadêmicas;

 Diversas etapas do Processo Seletivo Sisu.

6.  CONCLUSÃO

Concluímos o Relatório de Auditoria sobre Processos Seletivos e Registros Acadêmicos respondendo

as questões trabalhadas na apresentação desse relatório:

Verificar  se  os  processos  seletivos  atendem  ao  critério  de  reserva  mínima  de  50% das  vagas

destinadas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, conforme

estipulado na legislação:

Em relação a esse questionamento, verificamos o pleno atendimento à legislação, visto que o número

total de vagas em cada curso é dividido conforme os critérios estabelecidos em lei.

Analisar se o cálculo da renda bruta per capita dos alunos que ingressaram nas vagas reservadas a

estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo atende a legislação:

Ao avaliarmos a documentação da renda dos discentes selecionados na amostra, verificamos que

foram obedecidas as regras estabelecidas no Termo de Adesão ao Sisu. A documentação solicitada no edital

foi apresentada pelos candidatos, conforme cada caso. 

Verificar  se  existe  acompanhamento  e/ou  controle  das  vagas  a  serem  preenchidas  através  de

processos seletivos complementares:

Sobre  as  vagas  a  serem preenchidas  por  processos  seletivos  complementares,  concluimos  que

existe acompanhamento e controle, conforme pode ser verificado na explanação do gestor: 

“...são calculadas da seguinte maneira:

Vagas ociosas =  Vagas Autorizadas – Alunos regularmente Matriculados –  Desligamentos  –

Abandonos – Cancelamentos – Concluintes 
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Onde Vagas Autorizadas = Duração do curso prevista no PPC x Vagas Anuais 

O  preenchimento  das  vagas  ociosas  dá-se  por  meio  do  Processo  Seletivo  Complementar,

Reopção de Curso e Processos Seletivos Específicos (Indígenas, Fronteiriços, entre outros). Com relação ao

processo,  a PROGRAD informa o quantitativo total  de vagas ociosas ao campus,  o  qual,  por  meio das

comissões de curso,  é  responsável  por  definir  em quais  processos seletivos as vagas serão  ofertadas.

Destaca-se que as normas de graduação elencam a Reopção de curso e o Processo Seletivo Complementar

como prioridades, sendo que as vagas não preenchidas nestes dois processos podem ser distribuídas entre

os processos seletivos específicos”.

Verificar se a Divisão de Registros Acadêmicos mantém algum sistema de banco de dados digital

para consulta da documentação apresentada pelo aluno ingressante:

A Divisão  de  Registros  Acadêmicos  não  dispõe  de  banco  de  dados  digital  para  consulta  da

documentação dos discentes. Todos os documentos ficam arquivados nas secretarias acadêmicas, de forma

física. 

Verificar  se, na integralização da carga horária para a diplomação, foram consideradas todas as

atividades  previstas  no  Projeto  Pedagógico  do  Curso  –  PPC  (componentes  curriculares  obrigatórios  e

optativos, trabalho de conclusão de curso, estágio obrigatório, atividades complementares de graduação):

Ao analisarmos a documentação de diplomação dos discentes selecionados na amostra, verificamos

que todos eles cumpriram os totais de atividades previstas no PPC do curso.

Verificar  se,  nas  Atividades  Complementares  de  Graduação  -  ACGs,  foram  considerados  os

percentuais  mínimos  de  horas  em cada  grupo  (Grupo  I:  Atividades  de  ensino,  Grupo  II:  Atividades  de

Pesquisa,  Grupo  III:  Atividades  de  Extensão e  Grupo IV:  Atividades Culturais  e  Artísticas,  Sociais  e  de

Gestão) de acordo com as normas acadêmicas:

Ao avaliarmos as ACGs dos discentes diplomados selecionados na amostra, encontramos alguns

problemas: discentes que, apesar de terem realizado o total de horas de ACGs exigidas, não apresentaram

horas de ACGs proporcionais em cada grupo (ensino, pesquisa, extensão e gestão), conforme estabelecido

em  norma  acadêmica.  Também  verificamos,  na  pasta  de  alguns  discentes,  a  falta  de  documentação

comprovante das ACGs lançadas no Sistema SIE.

Após  manifestação  dos  gestores  e  considerações  da  AUDIN,  foram  mantidas  dezesseis

recomendações, sendo que uma delas será enviada para o Gabinete da Reitoria. Os gestores, em suas
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respectivas manifestações,  demonstraram entendimento das recomendações sugeridas pela AUDIN, bem

como apontaram algumas providências para atendê-las,  já em curso.

Bagé, 12 de julho de 2017.

Jeferson Luís Lopes Goularte
Professor

Coordenador da Auditoria

Lisiane Pereira Motta
Auditora

Ivani Soares
Secretária Executiva

Revisora Textual
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES – PROCESSOS SELETIVOS E REGISTROS ACADÊMICOS

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS (AVALIAÇÃO DO GESTOR)

Ambiente de Controle

Não.
Não, mas estão sendo realizadas ações que irão auxiliar nessa percepção.

x Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

Não.
Não, mas está sendo realizado o mapeamento dos processos.

x Sim, mas necessitam de adequações.
Sim, os processos estão mapeados e com fluxo de processo disponibilizado para consulta.

Não.
Não, mas estão sendo providenciadas as padronizações e formalizações necessárias.

x Sim, mas necessitam de atualização.
Sim, existem procedimentos e instruções operacionais padronizadas, formalizadas e atualizadas.

4. As atribuições de competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades?

Não.
Não, mas estão sendo tomadas providências para implementar.
Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

x Sim, existe definição clara das responsabilidades.

Não.
Não, mas está em fase de levantamento das necessidades.

x Sim, mas necessitam de aprimoramentos.
Sim, e contribuem para as atividades de controle.

Não.
Não, mas está em fase de adequação.
Sim, mas necessita de aprimoramento.

x Sim, e contribui para as atividades de controle.

Não.

Objetivo: Garantir que os trabalhos de avaliação dos controles internos dos Processos Seletivos e dos Registros Acadêmicos 
sejam executados de forma objetiva, eficiente, padronizada  e de acordo com metodologia aceitável. No presente caso, a 
auditoria utilizou  o The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO.

1. Os controles administrativos instituídos pela Coordenadoria de Processos Acadêmicos são percebidos por todos os 
servidores nos diversos níveis da estrutura da Coordenadoria?

Sim, os mecanismos de controle são percebidos por todos os servidores nos diversos níveis da estrutura da 
coordenadoria.

2. Os processos relacionados à Coordenadoria de Processos Acadêmicos estão mapeados e com fluxo de processo 
disponibilizado para consulta?

3. Os procedimentos e as instruções operacionais internas da Coordenadoria de Processos Acadêmicos são 
padronizados e estão registrados em documentos formais?

5. Os controles administrativos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela Coordenadoria 
de Processos Acadêmicos?

6. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades de competência da Coordenadoria de Processos 
Acadêmicos?

7. As atividades da Coordenadoria de Processos Acadêmicos estão previstas no Planejamento Estratégico da Pró-
Reitoria, formal e metodologicamente elaborado?



x Não, mas está em fase de desenvolvimento.
Sim, mas não existe o efetivo acompanhamento.
Sim, está implementado e é monitorado e avaliado.

x Não.
Não, mas está em fase de levantamento das necessidades.
Sim, mas os servidores não foram capacitados.
Sim, e os servidores foram capacitados.

9. A estrutura organizacional da Coordenadoria de Processos Acadêmicos é adequada para seu funcionamento ?

x Não.
Não, mas está em fase de levantamento das necessidades.
Sim, mas necessita de aprimoramento.
Sim, a estrutura organizacional é adequada.

10. A Coordenadoria de Processos Acadêmicos possui Código de Ética (ou semelhante) específico?

Não.
x Não, segue o Código de Ética do Servidor Público Federal.

Sim, possui Código de Ética específico mas necessita de aprimoramento.
Sim, possui Código de Ética específico e adequado.

11. A Coordenadoria de Processos Acadêmicos possui Regimento Interno?

x Não.
Não, mas está em fase de elaboração.
Sim, mas necessita de algumas alterações/adequações.
Sim, possui Regimento Interno adequado.

Avaliação de Risco

Não.
Não, mas estão em fase de levantamento de informações.

x Não, mas foi feito um levantamento não metodológico.

x Não.
Não, mas estão em fase de levantamento.
Sim, mas necessita de aprimoramento.

8. As capacitação dos servidores da Coordenadoria de Processos Acadêmicos estão previstas no Plano de Capacitação 
da Pró-Reitoria,  com base nas necessidades identificadas?

12. Os principais riscos envolvidos na Coordenadoria de Processos Acadêmicos estão previstos na gestão de riscos da 
Pró-Reitoria foram identificados e avaliados com metodologia aceitável (por exemplo, o COSO)?

Sim, existem atividades de controle elaboradas a partir da identificação e avaliação metodológica de riscos, inclusive de 
fraudes.

13. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a 
gerar informações úteis à tomada de decisão?

Sim, os riscos são mensurados e classificados em escala de prioridade, gerando informações úteis à tomada de 
decisão.

14. Há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da Coordenadoria 
de Processos Acadêmicos?

Sim, há ocorrência de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades dos processos internos, sem a devida tomada de 
providências.



x Não há ocorrência de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades dos processos internos.

Não.

x

Atividades de Controle

Não.
x Não, mas já está em fase de levantamento.

Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

Não.

x

x Não.
Não, mas já solicitou desenvolvimento de sistema junto à DTIC para a realização do controle das receitas.
Sim, mas o sistema necessita de melhorias.
Sim, possui sistema de controle eletrônico adequado às necessidades.

Não há padronização.
Não, mas está em fase de elaboração de documentos com essa finalidade.

x Sim, mas essa padronização apresenta fragilidades, necessitando de aprimoramentos.

Sim, há ocorrência de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades dos processos internos, com a devida tomada de 
providências.
Sim, há ocorrência de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades dos processos internos, com a devida tomada de 
providências, comunicando à alta administração.

15. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da Coordenadoria de Processos Acadêmicos solicitar instauração de 
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos?

Não, a prática é não solicitar a instauração de sindicância para apurar responsabilidades nem exigir eventuais 
ressarcimentos.

Sim, na ocorrência de fraudes e desvios, as ações são realizadas internamente, sem a necessidade de instauração de 
sindicância para apuração responsabilidades e eventuais ressarcimentos.
Sim, na ocorrência de fraudes e desvios,  é solicitada a instauração de sindicância para apurar responsabilidades e 
exigir eventuais ressarcimentos.

16. Existem políticas e ações  claramente estabelecidas, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos 
e alcançar os objetivos da Coordenadoria de Processos Acadêmicos ?

Sim, existem políticas e ações implementadas e claramente estabelecidas para diminuir os riscos e alcançar os 
objetivos.

17. As atividades de controle adotadas são apropriadas e funcionam consistentemente, de acordo com o planejamento 
da Coordenadoria de Processos Acadêmicos?

Não, as atividades de controle adotadas são apropriadas, mas não estão de acordo com o planejamento da 
Coordenadoria de Processos Acadêmicos.

Sim, as atividades de controle adotadas são apropriadas, de acordo com o planejamento, mas necessitam de 
aprimoramentos.

Sim, as atividades de controle adotadas são apropriadas e funcionam consistentemente, de acordo com o 
planejamento.

18. A Coordenadoria de Processos Acadêmicos dispõe de sistema informatizado para o controle dos recursos 
orçamentários a serem utilizados internamente?

19.  A  Coordenadoria de Processos Acadêmicos possui procedimento padronizado e realizado por todos os servidores 
em suas atividades?

Sim, existe padronização dos formulários e modelos de documentos e estes são utilizados de forma uniforme por todos 
os servidores.

20. A Coordenadoria de Processos Acadêmicos dispõe de controle, manual ou eletrônico, das informações sobre a 
disponibilidade orçamentária e financeira, sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação 
disponível? 



x Não.
Não, mas pretende-se adotar controles com essa finalidade.

Não.
Não, mas já foram realizadas solicitações de capacitação para os servidores envolvidos.

x Sim, mas necessitam de novas capacitações.

Sim, os servidores designados estão devidamente capacitados.

Não.
Não, mas estão sendo realizadas adequações para melhorar isso.

Sim, mas necessita de aprimoramentos.

x Sim, os servidores designados dispõem de tempo suficiente para executar suas atividades adequadamente.

x

24. Qual o nível de avaliação da gestão dos processos geridos pela Coordenadoria de Processos Acadêmicos?

x

Informação e Comunicação

25. A comunicação na Coordenadoria de Processos Acadêmicos é adequada e eficiente?
Não.
Não, mas estão sendo realizadas ações para melhorar.
Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

x Sim, a comunicação é adequada, eficiente e contribui para as atividades de controle.

Não.
Não, mas a Unidade tem buscado adotar procedimentos para implementar.
Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

x

Sim, há controle da disponibilidade orçamentária e financeira, mas ele apresenta fragilidades, necessitando de 
aprimoramentos.
Sim, dispõe de controle da disponibilidade orçamentária e financeira e utiliza este controle para subsidiar suas tomadas 
de decisão.

21. Os servidores designados para atuar nos Processos Seletivos e Registros Acadêmicos foram devidamente 
capacitados?

22. Os servidores designados para atuar nos Processos Seletivos e Registros Acadêmicos dispõem de tempo suficiente 
para executar suas atividades?

23. Qual o nível de maturidade dos controles administrativos das atividades realizadas na Coordenadoria de Processos 
Acadêmicos?

Informal: As atividades de controle não são mapeadas e os controles dependem principalmente das pessoas.

Padronizado: As atividades de controle são mapeadas e implementadas.

Monitorado: Controles padronizados e com testes periódicos.

Otimizado: Utilização de sistemas e ferramentas para apoiar as atividades dos controles administrativos.

Repetitivo e intuitivo: Existe conscientização da necessidade de se gerenciar determinados processos, mas os 
processos são informais e desorganizados.

Processo definido: Os processos estão implementados com pontos de controle para reavaliação dos níveis de serviço 
e de satisfação das necessidades.

Gerenciado e medido: São utilizadas medidas de desempenho que refletem cada vez mais as necessidades do 
usuário final e não somente os objetivos dos processos.

Otimizado: Os níveis de serviço são continuamente reavaliados para garantir alinhamento do processo com os 
objetivos do instituição.

26. As informações consideradas relevantes para a Coordenadoria de Processos Acadêmicos são devidamente 
identificadas, documentadas, armazenadas e comunicadas tempestivamente aos interessados?

Sim, as informações consideradas relevantes são devidamente identificadas, documentadas, armazenadas e 
comunicadas tempestivamente aos interessados.



Não.
Não, mas está em fase de adequação.

x Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

Não.
Não, mas busca-se adotar procedimentos para isso.
Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

x

Não.
Não, mas tem buscado adotar procedimentos para o fornecimento dessas informações.
Sim, mas os relatórios precisam ser aprimorados.

x

Monitoramento

Não.

x Sim, mas o monitoramento indica que são necessárias algumas melhorias.

Não.
Não, mas tem buscado adotar procedimentos para a melhoria dos controles administrativos.

x Sim, mas as avaliações indicam que são necessárias algumas melhorias.
Sim, os controles administrativos são adequados e efetivos, pelas avaliações realizadas.

Não.
Não, mas tem buscado adotar procedimentos para contribuir com a melhoria de desempenho.

x Sim, mas os controles administrativos necessitam de aprimoramentos.
Sim, os controles administrativos contribuem de forma satisfatória para a melhoria de desempenho.

x Não.

27. As informações consideradas relevantes pela Coordenadoria de Processos Acadêmicos são de qualidade suficiente 
para permitir aos servidores da Unidade tomarem as decisões apropriadas no desenvolvimento de suas tarefas?

Sim, as informações consideradas relevantes são de qualidade suficiente para permitir aos servidores da Unidade tomar 
as decisões apropriadas.

28. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da Coordenadoria de Processos 
Acadêmicos, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura?

Sim, a comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos, em todas as direções, por todos os seus 
componentes e por toda a sua estrutura.

29. A Coordenadoria de Processos Acadêmicos gera algum relatório à Alta Administração da UNIPAMPA fornecendo 
informações gerenciais relevantes à tomada de decisão ou informações que demonstrem realizações ou necessidades 
da unidade?

Sim, gera relatórios à Alta Administração da UNIPAMPA, fornecendo informações gerenciais relevantes à tomada de 
decisão ou informações que demonstrem realizações e necessidades.

30. Os controles administrativos da Coordenadoria de Processos Acadêmicos são constantemente monitorados para 
avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo?

Não, mas está sendo desenvolvido trabalhos para realizar o monitoramento a fim de avaliar sua validade e qualidade ao 
longo do tempo.

Sim, os controles administrativos são constantemente monitorados para avaliar sua validade e qualidade ao longo do 
tempo.

31. Os controles administrativos da Coordenadoria de Processos Acadêmicos são considerados adequados e efetivos 
pelas avaliações realizadas?

32. Os controles administrativos da Coordenadoria de Processos Acadêmicos têm contribuído para a melhoria de seu 
desempenho?

33. A Coordenadoria de Processos Acadêmicos registra os principais erros incorridos nos processos de trabalho para 
buscar soluções/capacitações com vistas a aprimorar esses processos?



Não, mas está em fase de implementação.

Sim, tem esse levantamento e o utiliza como indicador para a melhoria do processo de trabalho.

34. A Coordenadoria de Processos Acadêmicos possui metas específicas a serem cumpridas periodicamente?

x Não.
Não, mas está em fase de implementação.
Sim, tem metas mas carece de aprimoramentos.
Sim, tem metas e as utiliza para aprimoramento de suas atividades.

Sim, dispõe desse levantamento mas necessita de aprimoramento ou ainda não é utilizado para melhorar os processos 
de trabalho.



1 Profissionais especializados

2 Pessoal buscando melhor comprometido com o serviço

3 estrutura física com possibilidade de ampliação

4 Local para as ativudades de ensino

5 Serviços terceirizados adequados e que contribuem nas atividades do HUVet

1 Sistema informatizado de gestao

2 falta de equipamentos especializados

3 falta de pessoal técnico (farmaceutico / aux. enfermagem

4 necessidade de amplicação e melhoria da estrutura física

5 Controle da arrecadação e inadimplencia

1 Capacitação de recursos

2 Único hospital veterinario na regiao da fronteira / localizacao local / insercao local

3 Especializacao em equinos / regiao com grande criacao de equinis e bovinos

4 referencia de pesquisa / centro de pesquisa

5

1 Restricao orcamentaria

2 indefinicao da vinculacao do hospital

3 Falta de fornecedores na regiao

4 Morosidade dos pareceres da procuradoria federal

5

ANÁLISE SWOT

A Análise SWOT é dividida em quatro dimensões de estudo que resultam em uma lista de prós e contras que auxiliam na 
tomada de decisão. Consiste na análise subjetiva das capacidades internas, para identificar as forças e as fraquezas, e do 
ambiente externo no qual atua a organização, para apontar as oportunidades e ameaças presentes.

Forças - Que características positivas do ambiente interno o HUVet dispõe ou pode explorar para atingir as suas metas? 
Relacionar as habilidades, as capacidades e as competências básicas do HUVet que atuam em conjunto para ajudá-lo a 
alcançar suas metas e seus objetivos. Listar no máximo 05 forças.

Fraquezas - Que características negativas do ambiente interno podem inibir ou restringir o desempenho do HUVet?  
Relacionar as deficiências e as características que devem ser superadas ou contornadas para que o HUVet possa alcançar o 
nível de desempenho desejado. Listar no máximo 05 fraquezas.

Oportunidades - Quais as características do ambiente externo, não controláveis pelo HUVet, com potencial para ajudá-lo a 
crescer e a atingir ou a exceder as metas planejadas? Listar no máximo 05 oportunidades.

Ameaças - Quais as características do ambiente externo, não controláveis pelo HUVet, que podem impedi-lo de atingir as 
metas planejadas e comprometer o seu crescimento? Listar no máximo 05 ameaças.



CONTROLES ADMINISTRATIVOS Visão do Gestor / AUDIN Visão da AUDIN Escala do nível de controle

Peso Descrição Qtde Total Qtde Total Nível de controle
0 Não evidencia dispor de controles administrativos. 9 0 0 0 Muito baixo 0% - 25%
1 Evidencia dispor de iniciativas de implementar controles administrativos. 4 4 0 0 Baixo 25% - 50%

2
Evidencia dispor de controles administrativos, mas necessitam de aprimoramentos.

12 24 0 0
Médio 50% - 75%

3 9 27 0 0 Alto 75% - 100%
34 55 0 0

Peso médio 1,62 #DIV/0!

Visão do Gestor / AUDIN Visão da AUDIN

Nível de controle 53,92% #DIV/0!
Médio #DIV/0!

Evidencia dispor de controles administrativos que atendem plenamente as 
atividades.
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