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APRESENTAÇÃO

A Auditoria em Organização Didático-pedagógica 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. Na ocasião da reunião de

apresentação do projeto  de auditoria,  com a área auditada,  o nome da auditoria,  que anteriormente era

Desenvolvimento  Pedagógico,  foi  alterado  para  Organização  Didático-pedagógica,  para  se  adequar  ao

escopo do trabalho  e  ao  teor  das  análises  realizadas.  Os critérios de  relevância  e  de criticidade foram

determinantes para a escolha dessa ação de auditoria, visto que se trata da atividade-fim da Universidade

com muitos riscos inerentes.

O foco dessa auditoria foi analisar Projetos Político-pedagógicos (PPC) de cursos de graduação da

UNIPAMPA, com relação a: (a) atendimento de requisitos legais e normativos; (b) coerência entre a Matriz

Curricular  e  o  cadastro  no  Sistema  de  Informações  para  o  Ensino  (SIE);  (c)  indicadores  da  dimensão

organização  didático-pedagógica,  do  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação presencial  e  à

distância, do INEP.

Nessa  Auditoria,  trabalhamos  conjuntamente  aos  gestores  da  Coordenaria  de  Planejamento,

Desenvolvimento e Avaliação;  da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento;  e da PROGRAD, por se

tratarem de áreas diretamente envolvidas na coordenação do processo de organização didático-pedagógica

na UNIPAMPA.

1. ESCOPO DO TRABALHO

O escopo desse trabalho de auditoria foi verificar aspectos de organização  didático-pedagógica e

infraestrutura, através da avaliação de PPCs de 29 cursos de graduação da UNIPAMPA.

2. INTRODUÇÃO

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

que se subdivide em estrutura organizacional e processos de trabalho; a definição da amostra; os critérios de

análise utilizados;  as técnicas de auditoria utilizadas; o volume de recursos auditados; e os objetivos da

auditoria; e a avaliação de riscos.

2.1. Equipe de trabalho

A equipe de trabalho foi composta pelos servidores relacionados no Quadro 1:
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Quadro 1: Equipe de trabalho

Nome Completo Cargo Atividade na Auditoria

Jeferson Luís Lopes Goularte Professor Coordenador da Auditoria

Gabriela Giacomini de Macedo Auditora Auditora

Lisiane Pereira Motta Auditora Auditora

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

2.2. Visão geral do objeto auditado

O documento “Elementos do Projeto Político-pedagógico de Curso de Graduação da UNIPAMPA”,

elaborado em 2011 com o objetivo de fornecer definições de Projeto Político-pedagógico de Cursos e apontar

rumos para a sua elaboração, traz algumas definições para PPC:

• É a identidade de um curso, assim como o Projeto Institucional é a da Universidade. […]
• É um documento que não deve ser  meramente burocrático,  pois  revela  a intencionalidade, os

objetivos educacionais, profissionais, sociais e culturais e os rumos para o curso. 
• Demonstra a reflexão que se desenvolve sobre as ações e as formas de intervir na realidade. 
• Deve ter uma profunda coesão interna e atender às normativas institucionais e governamentais. 
• Define as concepções pedagógicas e as orientações metodológicas e estratégicas para o ensino e

para  a  aprendizagem  e  sua  avaliação,  para  o  currículo  e  a  estrutura  acadêmica  do  seu
funcionamento.

Ainda,  de acordo com a Resolução nº  29/2011,  o  PPC é orientado pelo  Projeto  Institucional  da

UNIPAMPA, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior e pela legislação pertinente.

Segundo o “Elementos do Projeto Político-pedagógico de Curso de Graduação da UNIPAMPA”, o

PPC deve ser composto pelos seguintes itens:

[…]
APRESENTAÇÃO
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
1.1. UNIPAMPA
1.2. REALIDADE REGIONAL 
1.3. JUSTIFICATIVA 
1.4. LEGISLAÇÃO 
2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
2.1. CONCEPÇÃO DO CURSO 
2.1.1. Contextualização/ Concepção pedagógica do Curso/ Perfil do Curso 
2.1.2. Objetivos 
2.1.3. Perfil do egresso 
2.2. DADOS DO CURSO 
2.2.1. Administração acadêmica 
2.2.2. Funcionamento 
2.2.3. Formas de Ingresso 
2.3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
2.3.1. Integralização curricular 
2.3.1.1. Atividades Complementares de Graduação (ACG) 
2.3.1.2. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
2.3.1.3. Estágios 
2.3.1.4. Plano de integralização da carga horária 
2.3.2. Metodologias de ensino e avaliação 
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2.3.3. Matriz curricular 
2.3.4. Ementário 
2.3.5. Flexibilização curricular 
3. RECURSOS 
3.1. CORPO DOCENTE 
3.2. CORPO DISCENTE 
3.3. INFRAESTRUTURA 
4. AVALIAÇÃO 
[…]

Outro  documento  elaborado  pela  UNIPAMPA,  em  2015,  foi  o  “Reconhecimento  dos  cursos  de

Graduação:  Orientações  Gerais”,  guia  para  orientar  os  cursos  de  graduação,  ofertados  na  modalidade

presencial, em relação aos procedimentos regulatórios relacionados à avaliação para fins de reconhecimento

de curso. Segundo esclarecimento do próprio documento:

A regulamentação dos cursos de graduação no país é feita pelo Ministério da Educação mediante a
realização de procedimentos avaliativos conduzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Nas  universidades  federais,  os  procedimentos  regulatórios  dos  cursos  de  graduação  incluem o
reconhecimento  de  curso  e  a  renovação  de  reconhecimento  –  condições  obrigatórias  para  a
validação dos diplomas conferidos.

O Guia de Reconhecimento de Cursos de Graduação foi baseado no documento do INEP intitulado

“Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – presencial e a distância”, divulgado em 2015, com o

objetivo de subsidiar os atos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, nos

graus de tecnólogo,  de  licenciatura  e  de  bacharelado,  para  a  modalidade presencial  e  a  distância.  São

apresentadas diversas orientações aos avaliadores para preenchimento de um questionário composto por

indicadores e dividido em 3 dimensões: 1. Organização Didático-pedagógica; 2. Corpo Docente e Tutorial; 3.

Infraestrutura. Salientamos que o trabalho desenvolvido nessa auditoria teve foco em aspectos da dimensão

1, o que motivou seu título em Organização Didático-pedagógica.

O Guia de Reconhecimento de Cursos de Graduação e o Instrumento de Avaliação do INEP também

estão  alinhados  no  que  diz  respeito  à  avaliação  de  requisitos  legais  e  normativos.  Tratam-se  de  itens

essencialmente  regulatórios,  que  não  fazem  parte  do  cálculo  do  conceito  da  avaliação  do  curso.  Os

avaliadores do INEP apenas fazem o registro do cumprimento ou não do dispositivo legal e normativo para

que o Ministério da Educação, de posse dessa informação, possa tomar as decisões cabíveis.

2.2.1.Estrutura organizacional

A  Divisão  de  Planejamento  e  Desenvolvimento  faz  parte  da  Coordenaria  de  Planejamento,

Desenvolvimento e Avaliação que, por sua vez, integra a Pró-Reitoria de Graduação, conforme a Figura 01:
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Figura 01 – Organograma da PROGRAD

Fonte: Portaria nº 1.696/2016

A  Divisão  de  Planejamento  e  Desenvolvimento  foi  criada  em  2016,  visando  contribuir  com  a

proposição, desenvolvimento e acompanhamento das atividades relacionadas ao ensino da graduação da

Universidade Federal do Pampa.

Ressaltamos que  não  existem Regimentos  Internos  dessas  áreas,  sendo assim,  as  informações

sobre atribuições de cada uma delas foram retiradas do site institucional da UNIPAMPA.

2.2.2.Processos de trabalho

De acordo com o Memorando Circular 26/2015/PROGRAD/COORDEG, as propostas de PPCs para

novos cursos de graduação seguem o seguinte fluxo:

1. Elaboração pelo grupo proponente, que constituirá o Núcleo Docente Estruturante (NDE);

2. Apreciação pela Comissão Local de Ensino (CLE);
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3.  Apreciação  pela  Coordenadoria  de  Desenvolvimento  do  Ensino  de  Graduação  (COORDEG),

atualmente denominada Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação;

4. Aprovação pelo Conselho de Campus;

5. Apreciação pela Comissão Superior de Ensino (CSE);

6. Apreciação pela Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação (PROPLAN);

7. Apreciação pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal (PROGEPE);

8. Aprovação pelo CONSUNI.

A  implementação  do  processo  tramitado  deve  ser  informada,  via  memorando,  à  PROGRAD,

anexadas, a versão final do PPC aprovado, adequado às solicitações da CLE, PROGRAD, CSE, PROPLAN,

PROGEPE e CONSUNI, bem como a ata do CONSUNI.

Destaca-se que essa tramitação se aplica tanto para cursos presenciais quanto à distância, bem

como para cursos ofertados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

2.3. Definição da Amostra

Atualmente,  A UNIPAMPA possui  64 cursos de graduação,  sendo 41 cursos de bacharelado,  18

cursos de licenciatura e 5 cursos superiores de tecnologia.

Para definir a amostra de cursos de graduação a serem analisados, a equipe de trabalho da AUDIN

utilizou informações e dados apresentados pelos gestores das áreas auditadas, em duas reuniões, além de

julgamento profissional. A prioridade de escolha foram os cursos de graduação que não tiveram PPC revisado

pela PROGRAD entre 2016 e 2017. Assim, foram selecionados PPCs de 29 cursos (45%), dentre estes, 22

bacharelados, 5 licenciaturas e 1 tecnólogo, conforme Quadros 02 e 03:

Quadro 02 – PPCs selecionados – bacharelados

BACHARELADOS

Curso Código Campus

Engenharia Agrícola ALEA

Alegrete

Engenharia Civil ALEC

Engenharia de Telecomunicações ALET

Engenharia Elétrica ALEE

Engenharia Mecânica ALEM

Engenharia de Alimentos BAEA

BagéEngenharia de Energia BAEE

Engenharia Química BAEQ

Geofísica CSGEO Caçapava do Sul
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Ciência e Tecnologia de Alimentos ITTAI

Itaqui
Engenharia de Agrimensura ITEA

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Integral ITCTI

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Noturno ITCTN

Produção e Política Cultural JAPPC Jaguarão

Administração
SLAD (diruno)

SLAN (noturno)

Santana do LivramentoCiências Econômicas SLCE

Direito SLDIR

Relações Internacionais SLRI

Ciências Biológicas SGBIC

São GabrielEngenharia Florestal SGEF

Gestão Ambiental SGEA

Farmácia URFAR
Uruguaiana

Medicina URMED

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Quadro 03 – PPCs selecionados – licenciaturas e tecnólogos

LICENCIATURAS TECNÓLOGOS

Curso Código Campus Curso Código Campus

Letras  –  Línguas  Adicionais:  Inglês
Espanhol e Respectivas Literaturas

BALA Bagé Tecnologia em Aquicultura URSTA Uruguaiana

Ciências Humanas SBCH São Borja

Ciências Biológicas SGBIL São Gabriel

Ciências da Natureza URLCN
Uruguaiana

Educação Física URLEF

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Os PPCs dos Quadro 2 e 3 foram utilizados para as três análises propostas nessa auditoria: (a)

atendimento de requisitos legais e normativos; (b) coerência entre a Matriz Curricular e o cadastro no SIE; (c)

indicadores  da  dimensão  organização  didático-pedagógica,  do  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de

Graduação presencial e à distância, do INEP.

Os PPCs dos 29 cursos foram enviados à AUDIN através do Memorando Circular nº 283/2017 –

PROGRAD.

A  AUDIN,  utilizando-se  principalmente  de  julgamento  profissional,  selecionou  11  indicadores  do

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e à distância, do INEP, para verificar de que

forma estão sendo aplicados nos 29 cursos de graduação. Ressalta-se que, inicialmente, tinha-se o objetivo
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de selecionar apenas indicadores da Dimensão Didático-pedagógica, mas, no decorrer dos trabalhos, julgou-

se pertinente incluir 3 indicadores da Dimensão Infraestrutura. Assim, através da Solicitação de Auditoria nº

070/2017, foram feitos questionamentos a respeito dos indicadores, conforme Quadro 04. Salienta-se que os

cursos  de  Relações  Internacionais  (SLRI),  Ciências  Humanas  (SBCH)  e  Educação  Física  (URLEF)  não

enviaram resposta.

Quadro 04: Questionamentos baseados nos Indicadores do Instrumento de Avaliação do INEP

INDICADOR INEP QUESTIONAMENTO NA SA 070/2017

1.1. Contexto educacional

1. Explicitar de que forma o curso contempla a realidade econômica, social, política e
ambiental no contexto regional e educacional em que o curso está inserido (Apresentar
dados que demonstrem o contexto e as ações do curso em prol do desenvolvimento deste
contexto).

1.2.  Políticas  institucionais
no âmbito do curso 

2.  Explicitar  as  formas  de  implantação  no  âmbito  do  curso,  das  políticas  de  ensino,
pesquisa e extensão constantes do Projeto Institucional.

1.3. Objetivos do curso
3.  Descrever  as  ações  desenvolvidas  para  o  alcance  dos  objetivos  do  curso  e  sua
articulação com o perfil do egresso, a estrutura curricular e o contexto educacional.

1.4.  Perfil  profissional  do
egresso

4. Explicitar como o curso atua para formar o egresso anunciado no perfil (Explicitar as
competências a serem formadas pelo egresso de forma coerente com o proposto nas
Diretrizes Curriculares Nacionais e com o referencial teórico-metodológico da instituição).

1.5. Estrutura curricular
5.  Descrever  como  as  atividades  de  pesquisa  e  extensão  se  inserem  na  estrutura
curricular do curso.

1.14. Apoio ao discente

6. Apresentar atividades de apoio ao discente que são desenvolvidas no âmbito do curso
e da instituição (programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de acessibilidade, de
atividades  de  nivelamento  e  extracurriculares  não  computadas  como  atividades
complementares e de participação em centros acadêmicos e em intercâmbios).

1.15. Ações decorrentes dos
processos  de  avaliação  do
curso

7. Descrever as ações de autoavaliação existentes no curso (instrumentos próprios do
curso, reuniões pedagógicas…).

8.  Descrever  as formas de utilização dos resultados de avaliações externas (ENADE,
CPA, Relatório do PAE – Programa de Acompanhamento de Egressos); as metodologias
de planejamento que subsidiam as mudanças do curso e as formas de divulgação dos
resultados para a comunidade acadêmica.

1.16. Atividades de tutoria
9.  Qual  a  forma  de  realização  das  atividades  de  tutoria  e  como  são  atendidos  os
componentes e as atividades ofertadas na modalidade de educação à distância? 

3.9.  Laboratórios  didáticos
especializados: quantidade

3.10.  Laboratórios didáticos
especializados: qualidade 

10. Descrever os laboratórios que o curso utiliza, a quantidade e as características físicas
dos  espaços,  as  normas  e  regulamentos  de  uso  dos  laboratórios,  a  quantidade  de
equipamentos e a capacidade de atendimento aos alunos.

3.11.  Laboratórios didáticos
especializados: serviços

11. Descrever os laboratórios utilizados pelo curso, destacando normas de funcionamento,
de utilização, de segurança e os recursos de acessibilidade.

Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e à distância, do INEP e SA 070/2017.

2.4. Critérios de análises utilizados

Os critérios de análise utilizados foram a observância das normas, dos regulamentos internos e da

legislação vigente na ocasião das análises realizadas. Destacamos os principais normativos utilizados:
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• Reconhecimento dos cursos de graduação: orientações gerais (Bagé: Universidade Federal do

Pampa, 2015).

• Elementos do Projeto Político-pedagógico de Curso de Graduação da UNIPAMPA (Grupo de

Trabalho de assessoramento aos Projetos Pedagógicos de Curso, 2011).

• Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e à distância (INEP, 2015).

• Lei nº 9.394/1996: Diretrizes e bases da educação nacional.

• Lei n° 10.861/2004: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.

• Lei nº 12.764/2012: Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista.

• Decreto nº 4.281/2002: Regulamenta a Lei  nº  9.795/1999, que institui  a Política Nacional de

Educação Ambiental.

• Decreto nº 5.626/2005: Regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira

de Sinais, e o art. 18 da Lei no 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade

reduzida.

• Decreto  nº  5.773/2006:  Exercício  das  funções  de  regulação,  supervisão  e  avaliação  de

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema

federal de ensino.

• Resolução CNE/CP n° 03/2002: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia.

• Resolução CNE/CP nº 01/2004: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

• Resolução CNE/CP nº 01/2012: Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos.

• Resolução CNE/CP nº 02/2015, alterada pela Resolução CNE nº 01/2017: Diretrizes nacionais

para a formação inicial (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados

e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.

• Resolução  CNE/CES  n°  02/2007:  Carga  horária  mínima  e  procedimentos  relativos  à

integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.

• Resolução  CNE/CES  nº  04/2009:  Carga  horária  mínima  e  procedimentos  relativos  à

integralização  e  duração  dos  cursos  de  graduação  em  Biomedicina,  Ciências  Biológicas,
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Educação  Física,  Enfermagem,  Farmácia,  Fisioterapia,  Fonoaudiologia,  Nutrição  e  Terapia

Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial.

• Resolução  CNE/CEB nº  04/2010:  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  Gerais  para  a  Educação

Básica.

• Resolução CONAES nº 01/2010: Normatiza o Núcleo Docente Estruturante.

• Resolução CONSUNI nº 71/2014: Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIPAMPA (PDI

2014-2018).

• Resolução CONSUNI nº 97/2015: Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito da UNIPAMPA.

• Portaria  MEC  nº  3.284/2003:  Requisitos  de  acessibilidade  de  pessoas  portadoras  de

deficiências.

• Portaria MEC n° 10/2006: Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.

• Portaria  MEC  nº  23/2017:  Dispõe  sobre  o  fluxo  dos  processos  de  credenciamento  e

recredenciamento  de  instituições  de  educação superior  e  de  autorização,  reconhecimento  e

renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos.

• Portaria  Normativa  MEC nº  12/2006:  Adequação da denominação dos cursos superiores  de

tecnologia ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia.

• Portaria Normativa nº 40/2007, alterada pela Portaria Normativa nº 23/2010: Institui o e-MEC.

• Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de Graduação selecionados na amostra.

2.5. Técnicas de auditoria utilizadas

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria:

• Amostragem;

• Análise documental;

• Entrevistas e questionários;

• Extração eletrônica de dados.

2.6. Volume de recursos auditados

Não se aplica.
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2.7. Objetivos e questões de auditoria

A Auditoria em Organização Didático-pedagógica teve a finalidade de trabalhar com as seguintes

questões:

1. Atendimento de requisitos legais e normativos nos PPCs;

2. Coerência entre a Matriz Curricular do PPC e o cadastro no Sistema de Informações para o Ensino

(SIE);

3. Indicadores da dimensão organização didático-pedagógica, do Instrumento de Avaliação de Cursos

de Graduação presencial e à distância, do INEP.

2.8. 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: 

• Comprometimento  da  realização  dos  objetivos  institucionais  (risco  estratégico  e  risco

operacional);

• Realização das atividades em desacordo com as políticas definidas (risco regulatório e risco à

imagem);

• Inexistência ou ineficiência de controles nos processos de novos PPCs (risco tecnológico e risco

operacional);

• Problemas de comunicação ou de capacitação do pessoal nas áreas auditadas (risco à gestão

de pessoas).

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.

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,  5  recomendações  foram  consideradas  com  status

“Atendida”.  No monitoramento realizado durante o  ano de 2016,  14 recomendações foram consideradas

atendidas, permanecendo apenas 5 para serem monitoradas no ano de 2017.
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Em Monitoramento realizado no primeiro semestre de 2017, através da Solicitação de Auditoria nº

38.2017, de 14/06/2017, das 5 recomendações que ainda estavam pendentes de atendimento, após análise

das  respostas  do  gestor,  foi  possível  considerar  como  atendidas  2  recomendações.  Restaram  3

recomendações  com  status  “Em  Monitoramento”.  No  segundo  semestre  de  2017  foi  realizado  novo

monitoramento através da Solicitação de Auditoria nº 67/2017, de 14/11/2017. Após análise da resposta do

gestor, foi possível verificar o atendimento de 1 recomendação, restando 2 Recomendações com status “Em

Monitoramento” até seu pleno 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;  e  Recomendação 24 –  Normatizar  os limites  mínimos e máximos em outras  atividades dos

docentes – projetos de ensino, pesquisa, extensão e gestão.

4. AVALIAÇÃO DOS 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 Divisão de Planejamento e Desenvolvimento; apesar de alguns apresentarem-se

frágeis e necessitarem de aprimoramentos.

O questionário foi dividido em cinco módulos, baseado no modelo do COSO1: 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 05:

Quadro 05: 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.

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

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

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

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:

Nível de controle (%) =
Peso médio x 100%

3

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

Internos encontra-se demonstrada no Quadro 06:

Quadro 06: 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 da Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento a Avaliação. O resultado

encontrado está demonstrado nos Quadros 07 e 08:

Quadro 07: Resumo das respostas – Questionário de Avaliação de Controles Internos

CONTROLES ADMINISTRATIVOS Visão do Gestor

Peso Descrição Qtde Total

0 Não evidencia dispor de controles administrativos. 10 0

1 Evidencia dispor de iniciativas de implementar controles administrativos. 6 6

2 Evidencia dispor de controles administrativos, mas necessitam de aprimoramentos. 11 22
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3 Evidencia dispor de controles administrativos que atendem plenamente as atividades. 7 21

34 49

Fonte: Elaborado pela AUDIN

Quadro 08: Nível de controle da Avaliação dos Controles Internos

PESO MÉDIO 1,44

NÍVEL DE CONTROLE
48,04%

BAIXO

Fonte: Elaborado pela AUDIN

Segue avaliação dos controles internos da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, com base

nos cinco componentes integrados do COSO.

Componente 1: Ambiente de controle

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, os seguintes itens,

embora existentes, necessitam de aprimoramentos na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento:

• Controles administrativos e sua percepção pelos servidores nos diversos níveis da estrutura;

• Mapeamento e fluxo dos processos relacionados à Divisão;

• Atribuições de competência e definições claras de responsabilidades dos servidores;

• Segregação de funções nos processos e atividades.

Ainda,  de  acordo  com  as  respostas  ao  Questionário  de  Avaliação  dos  Controles  Internos,  os

seguintes itens de controle ainda não estão implantados na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento:

• Padronização e formalização de procedimentos e instruções operacionais internas;

• Planejamento Estratégico;

• Plano de Capacitação para os servidores;

• Código de Ética específico;

• Regimento Interno.
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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

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

objetivos. 

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

Planejamento e Desenvolvimento não dispõe de política de gerenciamento de riscos, pois os seguintes itens

de controle ainda não estão implantados:

• Gestão de Riscos;

• Identificação, mensuração e classificação de riscos.

Ressaltamos  que,  segundo  respostas  ao  Questionário,  não  há  ocorrência  de  fraudes  e  perdas

decorrentes de fragilidades dos processos internos e que, na ocorrência de fraudes e desvios, é solicitada a

instauração de sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

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, os seguintes itens,

embora existentes, necessitam de aprimoramentos na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento:

• Atividades de controle;

• Padronização de procedimentos;

• Capacitações dos servidores.

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

ações de controle ainda não estão implantadas na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento:

• Políticas e ações claramente estabelecidas para diminuir riscos;

• Sistema  informatizado  para  o  controle  dos  recursos  orçamentários  a  serem  utilizados

internamente;

• Controle,  manual  ou  eletrônico,  das  informações  sobre  a  disponibilidade  orçamentária  e

financeira, sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível.
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Ainda, segundo respostas ao Questionário, o nível de maturidade dos controles administrativos das

atividades  realizadas  é  informal,  ou  seja,  as  atividades  de  controle  não  são  mapeadas  e  os  controles

dependem principalmente das pessoas. Além disso, existe conscientização da necessidade de se gerenciar

determinados processos, mas os processos são informais.

Componente 4: Informação e comunicação

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, os seguintes itens,

embora existentes, necessitam de aprimoramentos na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento:

• Comunicação;

• Qualidade das  informações consideradas relevantes,  para permitir  que os servidores tomem

decisões apropriadas no desenvolvimento de suas tarefas;

• Divulgação das informações em todos os níveis hierárquicos e por toda a estrutura.

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,  as seguintes

ações de controle ainda não estão implantadas na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento:

• Monitoramento e avaliação dos controles administrativos;

• Adequação e efetividade dos controles administrativos;

• Contribuição dos controles administrativos na melhoria de desempenho;

• Registro dos principais erros incorridos nos processos de trabalho.

Sendo assim, concluímos que a Divisão de Planejamento e Desenvolvimento possui nível de controle

baixo, com diversas adequações e aprimoramentos a serem feitos nos elementos do sistema de controles
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internos. Ressalva-se, porém, que o gestor aponta iniciativas de implementar os controles administrativos não

existentes, bem como aprimorar os controles existentes.

5. CONSTATAÇÕES

5.1. Constatação  1:  Requisitos  legais  e  normativos  nos  PPCs;  Matriz  curricular  do  PPC e

cadastro no SIE.

Nessa  constatação  estão  detalhadas  todas  as  observações  feitas  pela  AUDIN  com  relação  a

atendimento de requisitos legais e normativos nos PPCs e coerência entre a Matriz Curricular do PPC e o

cadastro no SIE.

5.1.1. Requisitos legais e normativos nos PPCs

O Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e à distância, do INEP e, ainda, o

Guia  de  Reconhecimento  dos  cursos  de  graduação,  da  PROGRAD,  dispõem  sobre  requisitos  legais  e

normativos, itens essencialmente regulatórios que não agregam valor ao conceito de avaliação do curso.

Assim, nessa Auditoria, aplicou-se um checklist de requisitos legais e normativos nos PPCs dos 29

cursos de graduação selecionados na amostra. Durante as análises realizadas, verificou-se cada item do

quadro de requisitos legais, sobre os quais se faz as seguintes observações:

a)  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  Educação  das  Relações  Étnico-Raciais  e  para  o

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana

A Resolução CNE/CP nº 01/2004 dispõe que as Instituições de Ensino Superior devem incluir, nos

conteúdos de componentes curriculares e atividades curriculares, a Educação das Relações Étnico-Raciais,

bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes. Assim, o Guia de

Reconhecimento de Cursos traz a seguinte explicação sobre esse requisito:

Em consonância com a legislação pertinente, a Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino de
Graduação (COORDEG) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) orienta os NDEs e Comissões
de Cursos de graduação para que explicitem nos Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos como
acontece a abordagem da temática da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, incluindo-a nas ementas dos componentes
curriculares nos quais é trabalhada, bem como em outras atividades e projetos.

Ao analisar o conteúdo dos 29 PPCs, a AUDIN não encontrou menção à forma de abordagem da

temática da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira,

Africana  e  Indígena,  ou  considerou  pouco  claras,  nos  seguintes  cursos:  Engenharia  Civil  (ALEC);

Engenharia Elétrica (ALEE); Engenharia Mecânica (ALEM); Engenharia Química (BAEQ); Engenharia

Florestal (SGEF); Farmácia (URFAR).
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b) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos

A Resolução CNE/CP nº 01/2012 dispõe sobre a inserção dos conhecimentos relativos à Educação

em Direitos Humanos na organização dos currículos da Educação Superior, que pode ocorrer de maneira

interdisciplinar,  ou como um conteúdo específico  de uma dos componentes curriculares já existentes no

currículo ou, ainda, de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. O Guia de

Reconhecimento de Cursos traz a seguinte explicação sobre esse requisito:

A  Pró-reitoria  de  Graduação,  por  meio  da  Coordenadoria  de  Desenvolvimento  do  Ensino  de
Graduação, orienta os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) e as Comissões dos Cursos para
que incluam nos Projetos Político-Pedagógicos a abordagem da Educação em Direitos Humanos, a
ser trabalhada por meio de ações transversais, contínuas, permanentes e também interdisciplinares,
nos componentes curriculares dos cursos de graduação, incluindo a temática também nas ementas,
assim como em ações, programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão da Universidade.

Ao analisar o conteúdo dos 29 PPCs, a AUDIN não encontrou menção à abordagem das Diretrizes

Nacionais  para  a  Educação  em  Direitos  Humanos,  ou  considerou  pouco  claras,  nos  seguintes  cursos:

Licenciatura  em  Educação  Física  (URLEF);  Engenharia  Civil  (ALEC);  Engenharia  Elétrica  (ALEE);

Engenharia Química (BAEQ); Engenharia Florestal (SGEF); Farmácia (URFAR).

c) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

Visando atender ao que dispõe a Lei n° 12.764/2012, o Guia de Reconhecimento de Cursos traz

indicação de texto para esse requisito legal, nas páginas 84 e 85. Porém, ao analisar o conteúdo dos 29

PPCs, apenas o do curso de Bacharelado em Engenharia de Agrimensura (ITEA) faz menção ao tema.

d) Titulação do corpo docente

De acordo com o artigo 66 da Lei nº 9.394, a preparação para o exercício do magistério superior far-

se-á  em nível  de  pós-graduação,  prioritariamente  em programas de  mestrado  e  doutorado.  Sobre  esse

requisito, o Guia de Reconhecimento de Cursos sugere que se insira  texto explicitando o atendimento ao

requisito legal, informando que a totalidade dos docentes tem formação em pós-graduação.

Sobre esse requisito, a AUDIN fez algumas observações, no Quadro 9:

Quadro 9: Observações sobre titulação do corpo docente nos PPCs

CURSO OBSERVAÇÃO

Engenharia Agrícola (ALEA)
Conforme tabela de titulação na página 234, dois docentes não têm formação em pós-
graduação, apenas graduação.

Engenharia Elétrica (ALEE) Não foram encontradas informações sobre titulação do corpo docente.

Engenharia Mecânica (ALEM)
Conforme tabela de titulação na página 228, uma docente não tem formação em pós-
graduação, apenas graduação.

Engenharia Química (BAEQ) Não foram encontradas informações sobre titulação do corpo docente.
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Administração (SLAD/SLAN)
Conforme quadro de titulação na página 126, um docente não tem formação em pós-
graduação.

Medicina (URMED) Tabela de expectativa de contratações docentes.

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

e) Núcleo Docente Estruturante – NDE

A Resolução CONAES nº 01/2010 normatiza o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e, no âmbito da

UNIPAMPA, as orientações para funcionamento do NDE constam da Resolução nº 97/2015.

O  NDE  de  um  curso  de  graduação  constitui-se  de  um  grupo  de  docentes,  com  atribuições

acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização

do  projeto  pedagógico  do  curso.  Conforme  a  norma,  os  cursos  sequenciais  são  os  únicos  que  estão

dispensados desse ítem. Ressalta-se que a Unipampa não possui nenhum curso sequencial, portanto todos

os PPCs de todos os cursos devem fazer menção ao Núcleo Docente Estruturante. Nos PPCs dos cursos de

Engenharia Elétrica (ALEE), Engenharia Florestal (SGEF) e Licenciatura em Educação Física (URLEF)

não foram encontradas informações sobre o Núcleo Docente Estruturante do Curso.

f) Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas

Para demonstração do atendimento às Resoluções CNE/CES acerca da carga horária mínima, em

horas, para cursos de graduação,  o Guia de Reconhecimento de Cursos descreve que os PPCs devem

informar carga-horária total do curso em horas, de acordo com o estipulado pela resolução aplicável. Sugere,

ainda, a comprovação pela matriz curricular do curso, apresentando somatório da carga horária (CH) total e

calendário acadêmico.

Verificou-se que o somatório de cargas horárias está incorreto na matriz curricular dos PPCs dos

cursos de  Engenharia Agrícola (ALEA), Engenharia de Alimentos (BAEA) e Relações Internacionais

(SLRI).

Além disso, ao confrontar os textos do PPC que versam sobre a carga horária do curso com a matriz

curricular  do  mesmo  documento,  verificou-se  que  as  informações  estão  divergentes  nos  cursos  de

Engenharia de Energia (BAEE), Engenharia e Alimentos (BAEA) e Farmácia (URFAR).

Ainda, observou-se que, em 04/10/2017, foi emitida a Resolução CNE/CES nº 04/2017, que institui as

DCN para o curso de graduação em Relações Internacionais, bacharelado, posteriormente à elaboração do

PPC do curso, em junho de 2016. Assim, a carga horária total mínima do curso de Relações Internacionais
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(SLRI)  não atende à DCN, que dispõe que a carga horária dos cursos de graduação será de, no mínimo,

2.700 horas, integralizadas conforme a Resolução CNE/CES nº 2/2007, salvo disposição contrária.

g) Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida

Conforme Portaria MEC nº 3.284/2003, os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de

necessidades especiais passaram a ser incluídos nos instrumentos de avaliação de cursos:

Art. 1º Determinar que sejam incluídos nos instrumentos destinados a avaliar as condições de oferta
de  cursos  superiores,  para  fins  de  autorização  e  reconhecimento  e  de  credenciamento  de
instituições de ensino superior, bem como para renovação, conforme as normas em vigor, requisitos
de acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

A AUDIN não encontrou menção às condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida nos PPCs dos cursos de Produção e Política Cultural (JAPPC), Engenharia Agrícola

(ALEA),  Engenharia  Civil  (ALEC),  Engenharia  Elétrica  (ALEE),  Engenharia  Química  (BAEQ)  e

Engenharia Florestal (SGEF).

h) Componente curricular obrigatório/optativo de Libras

De acordo com o Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) deve ser inserida

como  componente  curricular  obrigatório,  nos  cursos  de  formação  de  licenciatura  e,  como  componente

curricular complementar de graduação (optativo), nos demais cursos de educação superior.

Sobre esse requisito, o Guia de Reconhecimento de Cursos traz o seguinte entendimento:

O Componente Curricular “Libras” tem oferta prevista institucionalmente desde o ano de 2009 pelo
Memorando Circular nº 12, que dispõe sobre a inclusão obrigatória deste componente curricular nos
cursos de licenciatura; e como Componente Curricular Complementar de Graduação (CCCG) nos
cursos tecnológicos e de bacharelado.
[…]
Ressalta-se  que  nos  processos  para  fins  regulatórios,  bem  como,  no  PPC  do  curso,  este
componente deve estar listado.

Ao analisar o conteúdo dos PPCs, a AUDIN não encontrou o componente curricular de Libras na

Matriz Curricular ou em lista de componentes curriculares complementares nos seguintes cursos: Engenharia

Química (BAEQ) e Engenharia Florestal (SGEF).

i) Informações Acadêmicas

A Portaria MEC n° 23/2017 dispõe que:

Art. 99. A instituição deverá afixar, em local visível, junto à secretaria acadêmica, as condições de
oferta do curso, informando especificamente:
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I  o  ato  autorizativo  expedido  pelo  MEC,  com a  data  de  publicação  no  Diário  Oficial  da  União,
observado o regime de autonomia, quando for o caso;
II os dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em exercício;
III a relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com a respectiva formação,
titulação e regime de trabalho;
IV a matriz curricular de todos os períodos do curso;
V os resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC, quando houver; e
VI  o  valor  corrente  dos  encargos  financeiros  a  serem  assumidos  pelos  alunos,  incluindo
mensalidades,  taxas  de  matrícula  e  respectivos  reajustes  e  todos  os  ônus  incidentes  sobre  a
atividade educacional.
§ 2º A instituição manterá, em página eletrônica própria e também na secretaria acadêmica, para
consulta  dos  alunos  ou  interessados,  o  registro  oficial  devidamente  atualizado  das  informações
referidas no § 1º, além dos seguintes elementos:
I íntegra do PPC, com componentes curriculares, sua duração, requisitos e critérios de avaliação;
II conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o estatuto ou regimento;
III  descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, físico,  virtual ou ambos,
relacionada à área do curso,  inclusive sobre o compartilhamento com outros cursos,  política de
atualização e informatização, área física disponível e formas de acesso e utilização;
IV descrição da infraestrutura física e virtual destinada ao curso, inclusive sobre o compartilhamento
com outros cursos, quais sejam: laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática
e redes de informação;
V relação de polos de EaD, com seus respectivos atos de criação, cursos e vagas ofertados, em
conformidade com as informações constantes do Cadastro eMEC, e a descrição da capacidade de
atendimento  da  comunidade  acadêmica,  da  infraestrutura  física,  tecnológica  e  de  pessoal,  com
comprovação por meio de fotos e vídeos; e
VI  relação  dos  ambientes  profissionais,  quando  for  o  caso,  com indicação  dos  cursos  que  os
utilizam, explicitada a articulação com a sede e os polos EaD.

Ressaltamos que a Portaria nº 23, de 21 de dezembro de 2017, revogou, dentre outras, a Portaria

Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, incluindo, assim, novas informações acadêmicas a serem

mantidas pela Instituição em página eletrônica.

Sobre esse requisito, o Guia de Reconhecimento de Cursos dispõe:

A Coordenadoria  de Avaliação encaminha sistematicamente a documentação referente  aos atos
regulatórios (Atas de Criação; Portarias de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento), os
resultados das avaliações externas (Conceito de Curso, resultado do ENADE e do CPC) que devem
ser impressos e disponibilizados aos alunos junto ao PPC de cada curso na Secretaria Acadêmica e
no site do curso de forma virtual.

A AUDIN acessou os sites dos 29 cursos selecionados na amostra, entre o período de 10/01/2018 a

24/01/2018, para verificar se estavam disponíveis os seguintes itens: ato autorizativo expedido pelo MEC;

corpo docente do curso, com a respectiva formação e titulação; matriz curricular do curso e PPC; resultados

de  avaliações  externas.  Ressalta-se  que  a  verificação  não  envolveu  comprovação  das  informações

divulgadas nos sites, mas sim a disponibilidade e a facilidade de acesso.

Assim, observou-se:

• Não há padronização entre os sites institucionais dos cursos. Cada curso divulga informações

diferentes e de formas diferentes;
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• Na maioria dos sites analisados, não foram encontrados: ato autorizativo expedido pelo MEC;

corpo  docente  do  curso,  com  a  respectiva  formação  e  titulação;  resultados  de  avaliações

externas;

• A mesma informação consta em partes diferentes do site e com divergências entre si. (Exemplo:

PPCs e corpo docente).

j) Políticas de Educação Ambiental

Visando  ao  atendimento  da  Lei  nº  9.795/1999  e  do  Decreto  nº  4.281/2002,  que  versam  sobre

educação ambiental, o Guia de Reconhecimento de Cursos orienta:

A Pró-Reitora de Graduação, em conformidade com as Políticas de Educação Ambiental (Lei nº
9.795, de 27 de abril de 1999) e Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002 e com o Projeto de
Resolução que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, com o
apoio da Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino de Graduação (COORDEG) da Pró-Reitoria
de Graduação (PROGRAD),  orienta  os NDEs e Comissões de Curso para que mencionem nos
Projetos Político-Pedagógicos a abordagem da temática da Educação Ambiental nos componentes
curriculares dos cursos de graduação, por meio de ações transversais, contínuas, permanentes e
também  interdisciplinares.  Orienta-se  também  para  a  inclusão  da  temática  nas  ementas  dos
componentes  curriculares,  assim como em ações,  programas e projetos  de  ensino,  pesquisa  e
extensão da Universidade.

Não  foram  encontradas  informações  sobre  a  forma  de  abordagem  da  temática  da  Educação

Ambiental no PPC do curso de Farmácia (URFAR).

k) Resolução CNE nº 02/2015

A Resolução CNE nº 02/2015 define as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial em

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda

licenciatura) e para a formação continuada. No artigo 13, a norma trata da carga horária mínima dos cursos

de graduação em licenciatura:

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em nível superior, em
cursos  de licenciatura,  organizados  em áreas  especializadas,  por  componente  curricular  ou  por
campo  de  conhecimento  e/ou  interdisciplinar,  considerando-se  a  complexidade  e
multirreferencialidade  dos  estudos  que  os  englobam,  bem  como  a  formação  para  o  exercício
integrado  e  indissociável  da  docência  na  educação  básica,  incluindo  o  ensino  e  a  gestão
educacional,  e dos processos educativos escolares e não escolares,  da produção e difusão do
conhecimento científico,  tecnológico e  educacional,  estruturam-se por  meio  da garantia  de base
comum nacional das orientações curriculares. 
§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo
trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos.

Em 2017 o Conselho Nacional de Educação alterou o prazo de implementação da Resolução nº

02/2015, referente à carga horária mínima dos cursos de licenciatura, através da Resolução nº 01/2017:
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Art. 1º Alterar o prazo, previsto no Art. 22, da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que
passa a ter a seguinte redação: 
Art. 22. Os cursos de formação de professores, que se encontram em funcionamento, deverão se
adaptar a esta Resolução no prazo de 3 (três) anos, a contar da data de sua publicação. 

Portanto, seguindo os prazos estabelecidos nas normas citadas, fica evidenciado que os cursos de

licenciatura  tem  prazo  até  o  mês  de  junho  de  2018  para  adequação  da  carga  horária.  Dos  29  PPCs

analisados nesta  auditoria,  5  eram de cursos  de licenciatura.  Dentre  esses,  constatamos que existem 2

cursos  que  necessitam  adequar-se  à  nova  norma:  Licenciatura  em Ciências  da  Humanas  (SBCH)  e

Licenciatura em Educação Física (URLEF).

5.1.2. Matriz curricular do PPC divergente da matriz cadastrada no SIE

Segundo  Memorando  Circular  012-2015,  da  PROGRAD,  um  curso  pode  ter  várias  versões  de

currículos cadastradas no SIE, com discentes pertencentes a cada uma delas. Contudo, somente uma versão

é considerada corrente. As demais podem ser ativas (se ainda possuírem discentes regulares) ou inativas

(caso contrário).

A partir dessa informação, comparamos a Matriz Curricular de cada um dos 29 PPCs com a Matriz

Curricular corrente registrada no Sistema de Informação para o Ensino – SIE. 

Foi possível verificar divergências entre informações constantes dos PPCs e os cadastros no SIE: (a)

versão  corrente  do documento;  (b)  CH Teórica/CH Prática e  CH Total  de  componentes  curriculares;  (c)

códigos  de  componentes  curriculares;  (d)  nomes  de  componentes  curriculares;  (e)  período  ideal  de

componentes  curriculares;  (f)  componentes  curriculares  cadastrados  no  SIE  não  constam  do  PPC;  (g)

componentes curriculares na matriz curricular do PPC não constam do cadastro do SIE.

a) Divergência entre versão do PPC e cadastro corrente no SIE

Ao confrontar a versão atual dos PPCs dos 29 cursos, enviados à AUDIN por meio do Memorando

Circular nº 283/2017 – PROGRAD, com as informações do Relatório do SIE “Relação de Cursos Por Versão

de Currículo” (1.1.1.20.03), foram observadas algumas divergências, conforme Quadro 10:

Quadro 10: Divergência entre versão do PPC e cadastro corrente no SIE

CURSO VERSÃO PPC VERSÃO CORRENTE NO SIE

Licenciatura em Letras (BALA) 2016 2013

Licenciatura em Ciências da Natureza (URLCN) 2013 2010

Licenciatura em Ciências da Humanas (SBCH) 2014 2012

Licenciatura em Educação Física (URLEF) 2012 2010

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (ITCTI) 2012 2015

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (ITCTN) 2012 2015
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Ciência e Tecnologia de Alimentos (ITTAI) 2016 2011

Geofísica (CSGEO) 2014 2015

Produção e Política Cultural  (JAPPC) 2014 2012

Tecnologia em Aquicultura (URSTA) 2011 2009

Engenharia de Telecomunicações (ALET) 2015 2012

Engenharia Mecânica (ALEM) 2012 2009

Engenharia Agrícola (ALEA) 2013 2014

Engenharia de Alimentos (BAEA) 2016 2014

Engenharia Química (BAEQ) 2016 2010

Administração (SLAD/SLAN) 2016 2015

Ciências Econômicas (SLCE) 2014 2010

Direito (SLDIR) 2016 2015

Relações Internacionais (SLRI) 2016 2009

Ciências Biológicas Bacharelado (SGBIC) 2013 2014

Engenharia Florestal (SGEF) 2009 2006

Farmácia (URFAR) 2014 2009

Medicina (URMED) 2014 2016

Fonte: SIE. Elaborado pela AUDIN.

b) Divergência entre CH Teórica/CH Prática e CH Total

Ao confrontar a matriz curricular dos PPCs com o Relatório do SIE “Currículo Cursos” (1.1.1.20.05),

observou-se  divergência  de  informações  acerca  da  distribuição  da  carga  horária  teórica/prática  de

componentes curriculares e/ou carga horária total dos seguintes cursos:

• Engenharia Mecânica (ALEM);

• Engenharia Civil (ALEC);

• Engenharia Agrícola (ALEA);

• Engenharia de Alimentos (BAEA);

• Engenharia de Energia (BAEE);

• Engenharia Química (BAEQ);

• Relações Internacionais (SLRI);

• Ciências Biológicas Bacharelado (SGBIC);

• Gestão Ambiental (SGGEA);

• Farmácia (URFAR).
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c) Divergência entre códigos de componentes curriculares

Ao confrontar a matriz curricular dos PPCs com o Relatório do SIE “Currículo Cursos” (1.1.1.20.05),

observou-se divergência em códigos de componentes curriculares dos seguintes cursos:

• Licenciatura em Letras (BALA);

• Licenciatura em Ciências Biológicas (SGBIL);

• Licenciatura em Ciências da Natureza (URLCN);

• Engenharia de Agrimensura (ITEA);

• Engenharia Mecânica (ALEM);

• Engenharia Civil (ALEC);

• Engenharia de Alimentos (BAEA);

• Engenharia de Energia (BAEE);

• Engenharia Química (BAEQ);

• Ciências Biológicas Bacharelado (SGBIC).

d) Divergência entre nomes de componentes curriculares

Ao confrontar a matriz curricular dos PPCs com o Relatório do SIE “Currículo Cursos” (1.1.1.20.05),

observou-se divergência em nomes de componentes curriculares dos seguintes cursos:

• Engenharia Elétrica (ALEE);

• Engenharia Civil (ALEC);

• Engenharia Agrícola (ALEA);

• Engenharia de Alimentos (BAEA);

• Engenharia de Energia (BAEE);

• Engenharia Química (BAEQ);

• Farmácia (URFAR).

e) Divergência entre período ideal de componentes curriculares

Ao confrontar a matriz curricular dos PPCs com o Relatório do SIE “Currículo Cursos” (1.1.1.20.05),

observou-se divergência em período ideal de componentes curriculares dos seguintes cursos:

• Licenciatura em Educação Física (URLEF);
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• Engenharia de Agrimensura (ITEA);

• Geofísica (CSGEO);

• Tecnologia em Aquicultura (URSTA);

• Engenharia Elétrica (ALEE);

• Engenharia Civil (ALEC);

• Engenharia Agrícola (ALEA);

• Direito (SLDIR);

• Gestão Ambiental (SGGEA);

• Farmácia (URFAR).

f) Componentes curriculares cadastrados no SIE não estão no PPC

Ao confrontar a matriz curricular dos PPCs com o Relatório do SIE “Currículo Cursos” (1.1.1.20.05),

observou-se componentes curriculares cadastrados no SIE que não constam da matriz curricular dos PPCs

dos seguintes cursos:

• Engenharia de Alimentos (BAEA);

• Engenharia de Energia (BAEE);

• Direito (SLDIR);

• Administração Diurno/Noturno (SLAD/SLAN);

• Relações Internacionais (SLRI);

• Farmácia (URFAR).

g) Componentes curriculares no PPC não estão cadastrados no SIE

Ao confrontar a matriz curricular dos PPCs com o Relatório do SIE “Currículo Cursos” (1.1.1.20.05),

observou-se componentes curriculares constantes da matriz curricular do PPC que não constam no cadastro

do SIE nos seguintes cursos:

• Direito (SLDIR);

• Farmácia (URFAR).
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Além das divergências apontadas entre PPC e SIE, foram encontradas outras inconsistências nos

PPCs:

a)  PPCs  que  não  apresentam  os  códigos  e/ou  nomes  dos  componentes  curriculares

complementares de graduação (CCCG):

• Licenciatura em Ciências da Natureza (URLCN);

• Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (ITCTI);

• Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (ITCTN);

• Ciência e Tecnologia de Alimentos (ITTAI);

• Geofísica (CSGEO);

• Produção e Política Cultural  (JAPPC);

• Tecnologia em Aquicultura (URSTA);

• Engenharia Civil (ALEC);

• Engenharia Elétrica (ALEE);

• Engenharia Química (BAEQ);

• Administração (SLAD/SLAN);

• Direito (SLDIR);

• Relações Internacionais (SLRI);

• Ciências Econômicas (SLCE);

• Engenharia Florestal (SGEF);

• Gestão Ambiental (SGEA);

• Medicina (URMED).

b)  PPCs que não apresentam códigos de componentes curriculares obrigatórios na matriz

curricular:

• Direito (SLDIR);

• Gestão Ambiental (SGGEA).

c) Matriz curricular do PPC que não evidencia CH Teórica e CH Prática:

• Gestão Ambiental (SGGEA).
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5.1.3. Causas

• Inobservância às orientações gerais emitidas pela PROGRAD;

• Não encaminhamento de PPCs para revisão pela PROGRAD;

• PPCs anteriores à emissão de normas.

5.1.4. Consequências

• PPCs em desacordo com requisitos legais e normativos;

• Divergência entre conteúdo dos PPCs e cadastro no SIE.

5.1.5. Critérios

• Normas, regulamentos internos e externos e legislação vigente, conforme descrito no item 2.4

deste Relatório.

5.1.6. Evidências

• PPCs  dos  cursos,  enviados  à  AUDIN  pela  PROGRAD  através  do  Memorando  Circular  nº

283/2017;

• Relatório do SIE “Relação de Cursos Por Versão de Currículo” (1.1.1.20.03);

• Relatório do SIE “Currículo Cursos” (1.1.1.20.05).

5.1.7. Análise do gestor sobre a constatação

A manifestação do gestor da PROGRAD foi recebida pela AUDIN no dia 09/02/2018, por e-mail, e

segue transcrita:

“Conforme mencionado neste relatório, em relação aos requisitos legais e normativos nos PPCs, item

5.1.1,  a  PROGRAD tem orientado os Núcleo Docente Estruturantes (NDEs) e Comissões de Cursos no

processo  de  (re)elaboração  dos  PPCs  para  o  atendimento  dos  referidos  requisitos.  Neste  contexto,  é

importante considerar que alguns cursos não encaminharam PPC para revisão pela PROGRAD a partir de

2012,  sendo que  o Memorando Circular  20/2017/PROGRAD (emitido  em 01.06.17)  solicitou  os  projetos

pedagógicos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Mineração, Ciências

Sociais – Ciência Política e Engenharia Florestal.

No que se refere ao item 5.1.1, (c) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro

Autista  (Lei  nº12.764/2012),  cabe  informar  que  este  requisito  passou  a  constar  dentre  os  requisitos  do

Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação  presencial  e  à  distância  (INEP)  a  partir  da  versão

publicada em agosto de 2015, conforme consta na página do INEP2. Portanto, a partir desta publicação teve

2http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2015/instrumento_cursos_graduacao_p
ublicacao_agosto_2015.pdf
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início o processo de orientação aos cursos para inclusão do requisito nos PPCs, o que justifica a previsão em

somente um dos cursos analisados.

Sobre o item 5.1.1 (f) carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas, a partir

da publicação da Resolução CNE/CES nº 04/2017 (Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Relações

Internacionais)  e  da  Resolução  CNE/CES  nº  06/2017  (DCNs  de  Farmácia),  a  PROGRAD  solicitou  o

encaminhamento  dos  PPCs  às  Coordenações  dos  referidos  cursos  em  01.11.2017,  para  adequação  à

legislação, tendo sido estabelecidos os prazos-limite de 02.05.18 e 31.07.18, respectivamente.

Em relação ao item 5.1.1 (i), Informações Acadêmicas, comunica-se que a Portaria Normativa nº

40/2007 foi revogada pela Portaria nº 23/2017. Neste sentido, as coordenações de curso serão orientadas

quanto às novas demandas. 

Quanto a 5.1.1 (k) Resolução CNE/CES nº 02/2015, comunica-se que a PROGRAD tem solicitado o

encaminhamento dos PPCs dos cursos de Licenciatura Ciências Humanas e Educação Física para revisão e

adequação à referida resolução, através dos memorandos circulares nº 34/2016 (de 30.08.16), nº 21/2017

(de  03.02.17);  nº  57/2017  (de  20.12.17);  e  dos  memorandos  nº  183/2017  e  184/2017  (de  01.08.17),

destinados aos cursos de Ciências Humanas e Educação Física, respectivamente.

Também  em  relação  à  constatação  1,  sobre  a  Matriz  Curricular  do  PPC  divergente  de  matriz

cadastrada no SIE, no item 5.1.2 (a), é importante salientar que quando a versão do PPC for posterior à

versão da matriz curricular, pode representar que o PPC foi atualizado segundo o fluxo I de tramitação de

PPCs, explicitado no Memorando Circular 024/2016/PROGRAD, isto é, sem alterações na matriz curricular.

Entretanto, se a versão da matriz curricular for posterior à versão do PPC, indica-se a necessidade de revisão

e alinhamento das informações pelos NDEs/Comissões de Curso.

Ainda em relação ao item 5.1.2, referente à comparação entre as informações constantes no PPC e

os relatórios do SIE, como (b) Divergência entre CH Teórica/CH Prática e CH Total; (c) Divergência entre

códigos  de  componentes  curriculares;  (d)  Divergência  entre  nomes  de  componentes  curriculares;  (e)

Divergência entre período ideal de componentes curriculares; (f) Componentes curriculares cadastrados no

SIE não estão no PPC; g) Componentes curriculares no PPC não estão cadastrados no SIE; a PROGRAD,

por meio da Divisão de Registros Acadêmicos da Coordenadoria de Processos Acadêmicos, tem orientado as

secretarias acadêmicas para a atenção no processo de cadastro das informações do PPC no SIE. Entretanto,

diante das observações descritas pela AudIn, esta Pró-Reitoria considera a necessidade e importância da

verificação das divergências,  para a realização de correções e ajustes tendo em vista a verificação das

informações  constantes  nos  referidos  documentos.  Com  o  intuito  de  colaboração,  comunicamos  que

observamos uma pequena divergência de informações no item 5.1.2 (b), (c), (d) e (f), onde consta o curso de

Engenharia Elétrica (BAEE), em vez de Engenharia de Energia.
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Quanto às inconsistências, (a) PPCs que não apresentam os códigos e/ou nomes dos componentes

curriculares complementares de graduação (CCCG); (b) PPCs que não apresentam códigos de componentes

curriculares obrigatórios na matriz curricular; e (c) Matriz curricular do PPC que não evidencia CH Teórica e

CH  Prática;  a  PROGRAD  tem  orientado  os  NDEs/Comissões  de  Cursos  para  que,  no  processo  de

(re)elaboração dos projetos pedagógicos, insiram a relação de componentes curriculares ofertados pelo curso

e respectivos códigos.

Desta forma, considerando as observações descritas no item 5.1, a partir da emissão do Relatório

Final  pela  Auditoria  Interna,  a  PROGRAD  deve  emitir  comunicação  às  Coordenações  de  Curso  (com

conhecimento das Coordenações Acadêmicas e Direções dos câmpus), solicitando a organização de um

planejamento e cronograma para execução das ações tendo em vista o atendimento das recomendações

decorrentes das constatações neste relatório.”

5.1.8. Conclusão da auditoria

Após análise da manifestação, realizamos as correções apontadas pelo gestor. Concluímos que a

PROGRAD solicitará aos cursos a organização de um planejamento e cronograma para execução de ações

visando ao atendimento das recomendações sugeridas neste Relatório. Assim, a AUDIN manteve todas as

recomendações  no  Relatório  Final,  cujos  atendimentos  serão  monitorados  por  meio  de  Plano  de

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

5.1.9. Recomendações

1.  Ao  curso  de  Licenciatura  em  Letras  –  Línguas  Adicionais:  Inglês  Espanhol  e  Respectivas

Literaturas (BALA), recomenda-se:

(a) Ajustar os códigos dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(b) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual.

2. Ao curso de Licenciatura em Ciências da Humanas (SBCH), recomenda-se:

(a) Adequar a carga horária do curso à Resolução CNE/CP nº 02/2015;

(b) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual.

3. Ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (SGBIL), recomenda-se:

(a) Ajustar os códigos dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC.
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4. Ao curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (URLCN), recomenda-se:

(a) Ajustar os códigos dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(b) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(c) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

5. Ao curso de Licenciatura em Educação Física (URLEF), recomenda-se:

(a) Adequar a carga horária do curso à Resolução CNE/CP nº 02/2015;

(b) Ajustar os componentes curriculares ofertadas em cada semestre, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(c) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(d) Informar  no  PPC  a  forma  de  abordagem  da  Educação  em  Direitos  Humanos,  incluindo  a

temática  também  nas  ementas,  assim  como  em  ações,  programas  e  projetos  de  ensino,

pesquisa e extensão;

(e) Mencionar,  no PPC,  informações sobre o  funcionamento do NDE do curso,  de acordo com

Resolução CONAES n° 01/2010.

6. Ao curso de Tecnologia em Aquicultura (URSTA), recomenda-se:

(a) Ajustar os componentes curriculares ofertadas em cada semestre, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(b) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(c) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

7. Ao curso de Engenharia Agrícola (ALEA), recomenda-se:

(a) Corrigir somatórios de carga horária na matriz curricular do PPC;

(b) Mencionar  no  PPC as  condições de  acesso  para  pessoas  com deficiência  e/ou  mobilidade

reduzida;

(c) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;
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(d) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(e) Ajustar  os  valores  de  carga  horária  teórica  e  de  carga  horária  prática  dos  componentes

curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na matriz curricular do PPC;

(f) Ajustar  os nomes dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(g) Ajustar os componentes curriculares ofertadas em cada semestre, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC.

8. Ao curso de Engenharia Civil (ALEC), recomenda-se:

(a) Informar  no  PPC  de  que  forma  o  curso  atende  às  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana,  incluindo  a  temática  nas  ementas  dos  componentes  curriculares;  assim  como  em

atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão;

(b) Informar  no  PPC  a  forma  de  abordagem  da  Educação  em  Direitos  Humanos,  incluindo  a

temática  também  nas  ementas,  assim  como  em  ações,  programas  e  projetos  de  ensino,

pesquisa e extensão;

(c) Mencionar  no  PPC as  condições de  acesso  para  pessoas  com deficiência  e/ou  mobilidade

reduzida;

(d) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(e) Ajustar  os  valores  de  carga  horária  teórica  e  de  carga  horária  prática  dos  componentes

curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na matriz curricular do PPC;

(f) Ajustar  os nomes dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(g) Ajustar os códigos dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(h) Ajustar os componentes curriculares ofertadas em cada semestre, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(i) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.
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9. Ao curso de Engenharia de Telecomunicações (ALET), recomenda-se:

(a) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(b) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual.

10. Ao curso de Engenharia Elétrica (ALEE), recomenda-se:

(a) Informar  no  PPC  de  que  forma  o  curso  atende  às  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana,  incluindo  a  temática  nas  ementas  dos  componentes  curriculares;  assim  como  em

atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão;

(b) Informar  no  PPC  a  forma  de  abordagem  da  Educação  em  Direitos  Humanos,  incluindo  a

temática  também  nas  ementas,  assim  como  em  ações,  programas  e  projetos  de  ensino,

pesquisa e extensão;

(c) Mencionar no PPC informações sobre o corpo docente e sua titulação;

(d) Mencionar,  no PPC,  informações sobre o  funcionamento do NDE do curso,  de acordo com

Resolução CONAES n° 01/2010;

(e) Corrigir somatórios de carga horária na matriz curricular do PPC;

(f) Mencionar  no  PPC as  condições de  acesso  para  pessoas  com deficiência  e/ou  mobilidade

reduzida;

(g) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(h) Ajustar  os nomes dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(i) Ajustar os componentes curriculares ofertados em cada semestre, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(j) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

11. Ao curso de Engenharia Mecânica (ALEM), recomenda-se:

(a) Informar  no  PPC  de  que  forma  o  curso  atende  às  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana,  incluindo  a  temática  nas  ementas  dos  componentes  curriculares;  assim  como  em

atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão;
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(b) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(c) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(d) Ajustar  os  valores  de  carga  horária  teórica  e  de  carga  horária  prática  dos  componentes

curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na matriz curricular do PPC;

(e) Ajustar os códigos dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC.

12. Ao curso de Engenharia de Alimentos (BAEA), recomenda-se:

(a) Corrigir somatórios de carga horária na matriz curricular do PPC;

(b) Informar nos textos do PPC a mesma carga horária que consta da matriz curricular;

(c) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(d) Ajustar  os  valores  de  carga  horária  teórica  e  de  carga  horária  prática  dos  componentes

curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na matriz curricular do PPC;

(e) Ajustar  os nomes dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(f) Ajustar os códigos dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(g) Ajustar a lista de componentes curriculares obrigatórios do curso, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC.

13. Ao curso de Engenharia de Energia (BAEE), recomenda-se:

(a) Informar nos textos do PPC a mesma carga horária que consta da matriz curricular;

(b) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(c) Ajustar  os  valores  de  carga  horária  teórica  e  de  carga  horária  prática  dos  componentes

curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na matriz curricular do PPC;

(d) Ajustar  os nomes dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(e) Ajustar os códigos dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;
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(f) Ajustar a lista de componentes curriculares obrigatórios do curso, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC.

14. Ao curso de Engenharia Química (BAEQ), recomenda-se:

(a) Informar  no  PPC  de  que  forma  o  curso  atende  às  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana,  incluindo  a  temática  nas  ementas  dos  componentes  curriculares;  assim  como  em

atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão;

(b) Informar  no  PPC  a  forma  de  abordagem  da  Educação  em  Direitos  Humanos,  incluindo  a

temática  também  nas  ementas,  assim  como  em  ações,  programas  e  projetos  de  ensino,

pesquisa e extensão;

(c) Mencionar no PPC informações sobre o corpo docente e sua titulação;

(d) Mencionar  no  PPC as  condições de  acesso  para  pessoas  com deficiência  e/ou  mobilidade

reduzida;

(e) Informar no PPC a inserção do componente Libras na matriz curricular do curso;

(f) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(g) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(h) Ajustar  os  valores  de  carga  horária  teórica  e  de  carga  horária  prática  dos  componentes

curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na matriz curricular do PPC;

(i) Ajustar  os nomes dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(j) Ajustar os códigos dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(k) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

15. Ao curso de Geofísica (CSGEO), recomenda-se:

(a) Ajustar os componentes curriculares ofertados em cada semestre, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(b) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;
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(c) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

16. Ao curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos (ITTAI), recomenda-se:

(a) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(b) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

17. Ao curso de Engenharia de Agrimensura (ITEA), recomenda-se:

(a) Ajustar os códigos dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;

(b) Ajustar os componentes curriculares ofertados em cada semestre, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC.

18. Ao curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Integral (ITCTI), recomenda-se:

(a) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(b) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

19. Ao curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Noturno (ITCTN), recomenda-se:

(a) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(b) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

20. Ao curso de Produção e Política Cultural  (JAPPC), recomenda-se:

(a) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(b) Mencionar  no  PPC as  condições de  acesso  para  pessoas  com deficiência  e/ou  mobilidade

reduzida;

(c) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.
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21. Ao curso de Administração – Diurno e Noturno (SLAD/SLAN), recomenda-se:

(a) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(b) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(c) Ajustar a lista de componentes curriculares obrigatórios do curso, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(d) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

22. Ao curso de Ciências Econômicas (SLCE), recomenda-se:

(a) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(b) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(c) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

23. Ao curso de Direito (SLDIR), recomenda-se:

(a) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(b) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(c) Ajustar os componentes curriculares ofertados em cada semestre, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(d) Ajustar a lista de componentes curriculares obrigatórios do curso, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(e) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

24. Ao curso de Relações Internacionais (SLRI), recomenda-se:

(a) Corrigir somatórios de carga horária na matriz curricular do PPC;

(b) Adequar a carga horária total mínima do curso à Resolução CNE/CES nº 04/2017, que institui as

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  curso  de  graduação  em  Relações  Internacionais,

bacharelado;

(c) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;
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(d) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(e) Ajustar  os  valores  de  carga  horária  teórica  e  de  carga  horária  prática  dos  componentes

curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na matriz curricular do PPC;

(f) Ajustar a lista de componentes curriculares obrigatórios do curso, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(g) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

25. Ao curso de Ciências Biológicas Bacharelado (SGBIC), recomenda-se:

(a) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(b) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(c) Ajustar  os  valores  de  carga  horária  teórica  e  de  carga  horária  prática  dos  componentes

curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na matriz curricular do PPC;

(d) Ajustar os códigos dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC.

26. Ao curso de Engenharia Florestal (SGEF), recomenda-se:

(a) Informar  no  PPC  de  que  forma  o  curso  atende  às  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana,  incluindo  a  temática  nas  ementas  dos  componentes  curriculares;  assim  como  em

atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão;

(b) Informar  no  PPC  a  forma  de  abordagem  da  Educação  em  Direitos  Humanos,  incluindo  a

temática  também  nas  ementas,  assim  como  em  ações,  programas  e  projetos  de  ensino,

pesquisa e extensão;

(c) Mencionar,  no PPC,  informações sobre o  funcionamento do NDE do curso,  de acordo com

Resolução CONAES n° 01/2010;

(d) Mencionar  no  PPC as  condições de  acesso  para  pessoas  com deficiência  e/ou  mobilidade

reduzida;

(e) Informar a inserção do componente curricular Libras na matriz curricular do curso;

(f) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(g) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

38



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

AUDITORIA INTERNA

(h) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

27. Ao curso de Gestão Ambiental (SGGEA), recomenda-se:

(a) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(b) Ajustar  os  valores  de  carga  horária  teórica  e  de  carga  horária  prática  dos  componentes

curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na matriz curricular do PPC;

(c) Ajustar os componentes curriculares ofertados em cada semestre, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(d) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG;

(e) Informar na matriz curricular do PPC a distribuição de carga horária teórica e prática.

28. Ao curso de Farmácia (URFAR), recomenda-se:

(a) Informar  no  PPC  de  que  forma  o  curso  atende  às  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana,  incluindo  a  temática  nas  ementas  dos  componentes  curriculares;  assim  como  em

atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão;

(b) Informar  no  PPC  a  forma  de  abordagem  da  Educação  em  Direitos  Humanos,  incluindo  a

temática  também  nas  ementas,  assim  como  em  ações,  programas  e  projetos  de  ensino,

pesquisa e extensão;

(c) Informar nos textos do PPC a mesma carga horária que consta da matriz curricular;

(d) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(e) Informar no PPC como o curso aborda transversalmente a temática da Educação Ambiental,

mencionando-a nas ementas dos componentes curriculares; assim como em projetos de ensino,

pesquisa e extensão;

(f) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(g) Ajustar  os  valores  de  carga  horária  teórica  e  de  carga  horária  prática  dos  componentes

curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na matriz curricular do PPC;

(h) Ajustar  os nomes dos componentes curriculares, de modo que sejam idênticos no SIE e na

matriz curricular do PPC;
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(i) Ajustar os componentes curriculares ofertados em cada semestre, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC;

(j) Ajustar a lista de componentes curriculares obrigatórios do curso, de modo que sejam idênticos

no SIE e na matriz curricular do PPC.

29. Ao curso de Medicina (URMED), recomenda-se:

(a) Mencionar no PPC informações sobre o corpo docente e sua titulação;

(b) Adequar o site institucional do curso, de modo a atender a Portaria MEC n° 23/2017;

(c) Disponibilizar como versão corrente no SIE o PPC do curso em sua versão atual;

(d) Fazer  constar,  da  matriz  curricular  do  PPC,  nomes  e  respectivos  códigos  de  todos  os

componentes curriculares, inclusive CCCG.

6. CONSIDERAÇÕES

O PDI 2014-2018, atualmente em vigência na UNIPAMPA, não estabelece metas nem responsáveis,

o  que impossibilita  a  análise  do alcance dos objetivos.  Assim, essa auditoria  limitou-se a  apresentar  os

resultados alcançados relacionados à área auditada.

As iniciativas e os indicadores correspondentes às análises realizadas nesta  auditoria são os do

Objetivo 1 e do Objetivo 5, do Eixo Excelência Acadêmica, conforme demonstrado nos Quadros 11 e 12, que

trazem também as informações de resultados alcançados, segundo Relatório de Gestão 2016:

Quadro 11: Objetivo 1 do PDI: Aperfeiçoar o Ensino de Graduação

Iniciativa Indicador

Pl
an

ej
ad

o

R
ea

liz
ad

o

Busca pela excelência nas Unidades Acadêmicas,
pela  qualidade  dos  cursos  de  graduação  e  pela
melhoria  dos  índices  de  avaliação  externa  e
autoavaliação 

Porcentagem (%)  de  crescimento  por  ano  dos
indicadores  de  avaliação  dos  cursos  por
dimensão:  didático-pedagógica,  corpo  docente,
recursos e infraestrutura, desempenho discente. 

10 7   (PA)

Inclusão,  nos  PPCs,  de  conteúdos  temáticos
referentes  à  Acessibilidade  e  ao  Desenho
Universal. 

Porcentagem (%) de cursos que contemplem a
temática. 

40 31,25 (PA)

Oferta  do  componente  curricular  complementar
LIBRAS nos cursos de bacharelado e tecnólogo. 

Porcentagem  (%)  de  cursos  com  oferta  do
componente curricular de LIBRAS. 

70 93,47 (A)

Revisão dos PPCs dos cursos de graduação 
Porcentagem  (%)  de  PPCs  revisados  e
atualizados 

80 87,50 (A)

Legenda: (PA)Parcialmente Alcançado; (A)Alcançado

Fonte: Adaptado do PDI UNIPAMPA 2014-2018 e Relatório de Gestão 2016.
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Quadro 12: Objetivo 5 do PDI: Aperfeiçoar as ações de Educação à Distância

Iniciativa Indicador

Pl
an

ej
ad

o

R
ea

liz
ad

o

Incentivo  ao  uso  de  componentes  curriculares  na
modalidade EaD para cursos reconhecidos. 

Porcentagem (%)  de cursos  com componentes
curriculares em sua matriz curricular.

20 12,5 (PA)

Legenda: (PA)Parcialmente Alcançado; (A)Alcançado

Fonte: Adaptado do PDI UNIPAMPA 2014-2018 e Relatório de Gestão 2016.

Conforme  Quadro  11,  que  traz  o  objetivo  01  do  PDI  –  Aperfeiçoar  o  Ensino  de  Graduação,

observamos que, das quatro iniciativas planejadas, duas foram consideradas plenamente “atendidas” e duas

“parcialmente atendidas”, segundo informações extraídas do Relatório de Gestão 2016.

O Quadro 12 faz referência ao objetivo 05 do PDI – Aperfeiçoar as ações de Educação à Distância,

no qual é possível observar que a iniciativa “Incentivo ao uso de componentes curriculares na modalidade

EaD para cursos reconhecidos” foi considerada “parcialmente atendida”.

7. PONTOS POSITIVOS 

Como pontos positivos, destacamos a tempestividade das respostas às Solicitações de Auditoria, a

receptividade dos servidores durante as reuniões de apresentação de projeto e a sugestão, por parte da área

auditada, de um novo escopo de auditoria, a fim de focar em assuntos que, na visão do gestor e com a

concordância da auditoria, mostraram-se mais relevantes.

Também destacamos a existência de diversos manuais e diretrizes emitidas pela PROGRAD, para

orientação aos cursos de graduação, dentre os quais citamos: Reconhecimento dos cursos de graduação:

orientações  gerais;  Elementos  do  Projeto  Político-pedagógico  de  Curso  de  Graduação  da  UNIPAMPA;

Diretrizes Orientadoras para elaboração de PPCs das licenciaturas da UNIPAMPA.

8. CONCLUSÃO

Conforme  definido  no  projeto  de  auditoria  e  após  reuniões  com  a  área  auditada,  os  trabalhos

basearam-se na análise de PPCs de 29 cursos de graduação da UNIPAMPA, com relação ao atendimento de

requisitos legais e normativos; à coerência entre a Matriz Curricular e o cadastro no SIE; e aos indicadores da

dimensão organização didático-pedagógica, do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial

e à distância, do INEP.

Para verificação do atendimento de requisitos legais e normativos nos projetos pedagógicos, a AUDIN

elaborou checklist baseado nos critérios de análise elencados no item 2.4 desse Relatório e aplicou nos 29
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PPCs selecionados na amostra. Verificou-se cada item do quadro de requisitos legais, sobre os quais foram

feitas diversas observações no item 5.1.1 deste Relatório.

Para análise da coerência entre a Matriz Curricular do PPC e o cadastro no SIE, a AUDIN extraiu

relatórios  do SIE  e comparou com a Matriz  Curricular  de  cada um dos 29  PPCs.  Foi  possível  verificar

divergências  entre  informações  constantes  dos  PPCs  e  os  registros  no  SIE,  conforme item 5.1.2  deste

Relatório.

Com relação aos indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e à

distância,  do  INEP,  a  AUDIN  enviou  a  Solicitação  de  Auditoria  nº  070/2017,  à  PROGRAD,  com

questionamentos a respeito de 11 indicadores, 8 referentes a aspectos didático-pedagógicos e 3 referentes a

aspectos de infraestrutura. A PROGRAD encaminhou os questionamentos às Coordenações de Curso, as

quais  apontaram  de  que  forma  os  indicadores  são  operacionalizados  em  cada  curso.  Não  houve

constatações  nem recomendações  a  respeito  desse  item,  apenas  ressaltamos  que  os  cursos  Relações

Internacionais  (SLRI),  Ciências  Humanas (SBCH)  e  Educação Física  (URLEF)  não enviaram resposta  à

AUDIN.

Após as análises e  as verificações realizadas pela AUDIN e, considerando as manifestações do

gestor da PROGRAD, foram mantidas todas as recomendações no Relatório Final. As recomendações foram

agrupadas por curso, totalizando, assim, 29 recomendações, sendo que cada uma delas é subdividida em

itens a serem atendidos.

Em razão dos trabalhos desenvolvidos e dos resultados obtidos ao longo desta ação de Auditoria,

conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados.

Bagé, 19 de fevereiro de 2018.

Jeferson Luís Lopes Goularte

Coordenador da Auditoria

Lisiane Pereira Motta

Auditora

Gabriela Giacomini de Macedo

Auditora
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ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS PELO GESTOR
Ambiente de Controle

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

x Sim, mas necessitam de aprimoramentos.
Sim, os mecanismos de controle são percebidos por todos os servidores nos diversos níveis da estrutura da Coordenadoria.

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

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

4. As atribuições de competência dos servidores são acompanhadas de definições claras das responsabilidades?
Não.
Não, mas estão sendo tomadas providências para implementar.

x Sim, mas necessitam de aprimoramentos.
Sim, existe definição clara das responsabilidades.

Não.
Não, mas estão 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.

x Sim, mas necessita de aprimoramento.
Sim, e contribui para as atividades de controle.

x Não.
Não, mas está em fase de desenvolvimento.
Sim, mas não existe o efetivo acompanhamento.
Sim, está implementado, 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 Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação é adequada para seu funcionamento ?
Não.
Não, mas está em fase de levantamento das necessidades.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO

PROGRAD

Objetivo: Garantir que os trabalhos de avaliação dos controles internos da Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação 
sejam executados de forma objetiva, eficiente, padronizada e de acordo com metodologia aceitável. No presente caso, a AUDIN utilizou o The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO.

1. Os controles administrativos instituídos pela Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação são percebidos por 
todos os servidores nos diversos níveis da estrutura da Coordenadoria?

2. Os processos relacionados à Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação estão mapeados e com fluxo de 
processo disponibilizado para consulta?

3. Os procedimentos e as instruções operacionais internas da Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação são 
padronizados e estão registrados em documentos formais?

5. Os controles administrativos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela Coordenadoria de 
Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação?

6. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades de competência da Coordenadoria de Planejamento, 
Desenvolvimento e Avaliação?

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

8. As capacitação dos servidores da Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação estão previstas no Plano de 
Capacitação da Pró-Reitoria, com base nas necessidades identificadas?
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Sim, mas necessita de aprimoramento.
x Sim, a estrutura organizacional é adequada.

10. A Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação possui Código de Ética (ou semelhante) específico?
x Não.

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 Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação 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

x Não.
Não, mas estão em fase de levantamento de informações.
Não, mas foi feito um levantamento não metodológico.
Sim, existem atividades de controle elaboradas a partir da identificação e avaliação metodológica de riscos, inclusive de fraudes.

x Não.
Não, mas estão em fase de levantamento.
Sim, mas necessita de aprimoramento.
Sim, os riscos são mensurados e classificados em escala de prioridade, gerando informações úteis à tomada de decisão.

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

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

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

x

Atividades de Controle

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

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

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.

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

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?

14. Há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da Coordenadoria de 
Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação?

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 Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação solicitar 
instauração de sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos?

Não, 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 Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação?

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

Não, as atividades de controle adotadas são apropriadas, mas não estão de acordo com o planejamento da Coordenadoria de 
Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação.
Sim, as atividades de controle adotadas são apropriadas, de acordo com o planejamento da Coordenadoria, mas necessitam de 
aprimoramentos.Sim, as atividades de controle adotadas são apropriadas e funcionam consistentemente, de acordo com o planejamento da 
Coordenadoria.

18. A Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação dispõe de sistema informatizado para o controle dos recursos 
orçamentários a serem utilizados internamente?
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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, existe padronização dos formulários e modelos de documentos e estes são utilizados de forma uniforme por todos os servidores.

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

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 Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação?

x

Informação e Comunicação
25. A comunicação na Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação é adequada e eficiente?

Não.
Não, mas estão sendo realizadas ações para melhorar.

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

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

x

Não.
Não, mas está em fase de adequação.

x Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

19.  A Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação possui procedimentos padronizados e realizados por todos os 
servidores em suas atividades?

20. A Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação 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? 

21. Os servidores designados para atuar na Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação foram devidamente 
capacitados?

22. Os servidores designados para atuar na Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação dispõem de tempo 
suficiente para executar suas atividades?

23. Qual o nível de maturidade dos controles administrativos das atividades realizadas na Coordenadoria de Planejamento, 
Desenvolvimento e Avaliação?

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 Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação 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.

27. As informações consideradas relevantes pela Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação são de qualidade 
suficiente para permitir aos servidores tomarem as decisões apropriadas no desenvolvimento de suas tarefas?

Sim, as informações consideradas relevantes são de qualidade suficiente para permitir aos servidores da Coordenadoria tomarem as 
decisões apropriadas.
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Não.
Não, mas busca-se adotar procedimentos para isso.

x Sim, mas necessitam de aprimoramentos.

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

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

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

Não.

x

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

Não.
x Não, mas está em fase de implementação.

Sim, dispõe desse levantamento, mas necessita de aprimoramento ou ainda não é utilizado para melhorar os processos de trabalho.
Sim, a Coordenadoria tem esse levantamento e o utiliza como indicador para a melhoria do processo de trabalho.

34. A Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação possui metas específicas a serem cumpridas periodicamente?
Não.
Não, mas está em fase de implementação.
Sim, tem metas, mas necessitam de aprimoramentos.

x Sim, tem metas e as utiliza para aprimoramento de suas atividades.

28. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e 
Avaliação, 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 Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação gera algum relatório à Alta Administração da UNIPAMPA, 
fornecendo informações gerenciais relevantes à tomada de decisão ou informações que demonstrem realizações ou necessidades da 
Coordenadoria?

Sim, a Coordenadoria 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 Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação são constantemente monitorados 
para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo?

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

31. Os controles administrativos da Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação são considerados adequados e 
efetivos pelas avaliações realizadas?

32. Os controles administrativos da Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação têm contribuído para a melhoria de 
seu desempenho?

Não, mas a Coordenadoria tem buscado adotar procedimentos para que os controles administrativos contribuam com a melhoria de 
desempenho.

33. A Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação registra os principais erros incorridos nos processos de trabalho 
para buscar soluções/capacitações com vistas a aprimorar esses processos?
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