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1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVOS E ESCOPO

O objetivo deste trabalho foi responder às seguintes questões de auditoria com relação à

Educação a Distância (EaD) na Universidade Federal do Pampa (Unipampa):

Q1.  Os  processos  internos  relacionados  à  seleção  de  recursos  humanos  nos  cursos

ofertados  pelo  Sistema  Universidade  Aberta  do  Brasil  (UAB)  ocorreram  em  conformidade  e

possuem controles instituídos?

Q2. As atividades e os processos internos relacionados a recursos financeiros do Sistema

UAB recebidos pela Unipampa ocorreram em conformidade e possuem controles instituídos?

Q3.  Existe  política  com diretrizes  institucionais  para  abertura  de  cursos  e  de  vagas  na

educação a distância?

1.2. VISÃO GERAL DO OBJETO

De acordo com o Plano de Gestão da Diretoria de Educação a Distância (2017-2020),  a

Coordenadoria  de  Educação  a  Distância  (CEaD)  foi  criada  e  instalada  em  março  de  2010,

inicialmente no Campus Alegrete, com o objetivo de institucionalizar a modalidade.

[…] a Educação a Distância (EaD) da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) teve início
por meio da Portaria nº 353/2009 que instituiu uma comissão formada por docentes e
técnicos  para  organizar  o  setor  de  EaD  na  Universidade.  […].  Em 2011,  um grupo  de
professores dos campi Jaguarão, Bagé e Alegrete, em conjunto com a CEaD, iniciaram o
projeto  do  curso  de  Letras  –  Português  […]  com  o  objetivo  de  credenciamentos  da
Instituição para a modalidade EaD.

Objetivava-se,  também,  o  credenciamento  de  polos  de  apoio  presencial  nos  campi

Alegrete, Jaguarão e Santana do Livramento, municípios com demanda para esse curso. Em 2013,

[…] conforme Portaria nº 367/2013, a CEaD é vinculada ao Gabinete da Reitoria e passa a
ter parte da equipe atuando em Bagé. Esse ano foi caracterizado pelo preenchimento de
planilhas e-MEC para o credenciamento Institucional.  Em junho do mesmo ano, foram
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ofertadas capacitações do Moodle e elaborados os componentes curriculares do curso de
Letras EaD. Em fevereiro de 2014, ocorreram as primeiras visitas dos avaliadores na sede
da Instituição e  no Polo Jaguarão.  Ainda nesse  ano,  ocorreram as visitas aos  Polos de
Alegrete e Santana do Livramento. […] tivemos os seguintes conceitos, considerando uma
escala de 1 a 5: Sede – Conceito 4; Polos Jaguarão, Alegrete e Santana do Livramento –
Conceito 5. Em maio de 2015, a visita para avaliação do curso de Letras Português obteve
o conceito 4.
Em setembro de 2016, a Universidade passou a ser credenciada para oferta de cursos a
distância conforme a Portaria nº 1050/2016, publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Diante desse contexto, após a emissão da Portaria nº 1695, de 21 de dezembro de 2016, a
CEaD passou a constituir-se como Diretoria de Educação a Distância (DEaD).

Ainda de acordo com o Plano de Gestão da DEaD, as atividades da primeira graduação a

distância (2017)  iniciaram com o curso de Licenciatura em Letras  Português,  com 150 vagas e

ofertado  em  três  campi/polos  Institucionais:  Jaguarão,  Santana  do  Livramento e  Alegrete.  No

mesmo ano, o curso foi ofertado no âmbito da UAB, em mais cinco cidades do Rio Grande do Sul.

O  Sistema  UAB  foi  instituído  pelo  Decreto  nº  5.800,  de  8  de  junho  de  2006,  para  “o

desenvolvimento  da  modalidade  de  educação  a  distância,  com  a  finalidade  de  expandir  e

interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País” (art. 1º).

Até o momento, de acordo com o site da DEaD, já foram ofertados os cursos de graduação

em letras  (Institucional  e  UAB),  bacharelado  em administração pública  (UAB),  licenciatura  em

geografia (UAB), licenciatura em pedagogia (UAB) e o curso de pós-graduação, especialização em

gestão pública (UAB), conforme dados apresentados no Quadro 01.

Quadro 01: Informações sobre os cursos a distância

Curso
Código

Unipampa Início Vagas anuais Polos

Licenciatura em Letras – Português (Institucional) JALP 06/03/17 150 5

Licenciatura em Letras – Português (UAB) JALPUAB 06/03/17 650 8

Licenciatura em Pedagogia (UAB) JAPE 12/03/18 350 7

Licenciatura em Geografia (UAB) SBGEO 12/03/18 900 18

Bacharelado em Administração Pública (UAB) SLAP 12/03/18 200 4

Especialização em Gestão Pública Municipal* SLEGPM 01/04/17 350 7

Fonte: e-MEC, sites institucionais e processo 23100.002195/2019-18. Elaborado pela AUDIN.
*Curso ofertado apenas em 2017/1.

4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

Ainda, conforme Relatório de Transição da DEaD, existem onze novos cursos, aprovados em

2018 no Consuni e nas chamadas CAPES/UAB do Edital nº 05/2018, que não iniciaram devido ao

contingenciamento de recursos da CAPES, conforme demonstrado no Quadro 02. Há expectativa

de que tais cursos tenham andamento em 2020.

Quadro 02: Novos cursos a distância aprovados
Curso Vagas Polos

Licenciatura em Ciências da Natureza 200 5

Licenciatura em História 200 5

Esp. Ensino de Matemática 150 5

Esp. Ensino de Sociologia 150 5

Esp. Mídia e Educação 150 5

Esp. CNV e Cultura de Paz 150 5

Esp. Metodologia Interdisciplinar em Ciências Humanas 150 5

Esp. Gestão de Processo Químico Industrial 150 5

Esp. Desenvolvimento Regional 150 5

Esp. Empreendedorismo 150 5

Esp. Gestão em Saúde 150 5
Fonte: SEI. Processo 23100.002195/2019-18, documento 0199285.

A DEaD constitui-se como órgão da administração vinculado à Reitoria e tem como missão

institucional  apoiar o desenvolvimento de políticas e ações de ensino, pesquisa e extensão na

modalidade EaD. Dentre suas atribuições, destacam-se: incentivar o uso das tecnologias digitais

nas  ações  de ensino,  pesquisa,  extensão e gestão;  prestar  assessoria  pedagógica aos  cursos  e

projetos  nas  modalidades de educação a distância e semipresencial;  estreitar  diálogos entre a

Unipampa e a UAB, bem como articular ações conjuntas.

A DEaD estava localizada no organograma institucional, até o dia 19 de março de 2020,

conforme a Figura 01.
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Figura 01: Organograma institucional – Reitoria.

Fonte: Portaria nº 1.696/2016.

A estrutura da Diretoria era constituída conforme a Figura 02.

Figura 02: Estrutura da DEaD.

Fonte: Portaria nº 1.696/2016.
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A partir de março de 2020, a Diretoria de Educação a Distância passou a chamar-se Divisão

de  Educação  a  Distância  (Portaria  nº  756,  de  19  de  março  de  2020)  e  está  vinculada  à

Coordenadoria  de  Planejamento,  Desenvolvimento,  Avaliação e  Acreditação da  Pró-Reitoria  de

Graduação (Prograd). A Divisão de EaD conta com a Seção de Apoio aos Polos vinculada a sua

estrutura.

2. RESULTADOS DOS EXAMES

Apresenta-se o resultado dos exames, de acordo com as questões de auditoria, conforme

segue:

Q1. Os processos internos relacionados à seleção de recursos humanos nos cursos ofertados

pelo  Sistema  Universidade  Aberta  do  Brasil  (UAB)  ocorreram  em  conformidade  e  possuem

controles instituídos?

Desde  2017,  a  Unipampa seleciona  professores  e  tutores  para  atuarem  nos  cursos  de

ensino a distância ofertados pela UAB por meio de Edital.

Para definição da amostra, solicitou-se à DEaD a listagem de todos os editais de seleção de

professores e de tutores desde 2017. Foram selecionados 5 editais, conforme Quadro 03.

Quadro 03: Editais selecionados como amostra

Nº edital Função Situação Curso
Apoio

(presencial/
distância)

Polo UAB

046/2017 Tutor Concluído Letras  Português  e  Literaturas  da
Língua Portuguesa Distância Jaguarão

367/2018
Professor

conteudista Concluído

Letras  Português  (Licenciatura),
Geografia  (Licenciatura),  Pedagogia
(Licenciatura) e Administração Pública
(Bacharelado), Equipe Multidisciplinar

Presencial

Jaguarão, São
Borja, Santana
do Livramento,

Reitoria

257/2019 Professor
Formador I e II

Concluído Pedagogia (Licenciatura) Presencial Jaguarão

330/2019 Professor
Formador I e II

Em
andamento Administração Pública (Bacharelado) Presencial Santana do

Livramento
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Nº edital Função Situação Curso
Apoio

(presencial/
distância)

Polo UAB

412/2019 Tutor Em
andamento

Geografia (Licenciatura) Distância São Borja

Fonte: Elaborado pela AUDIN, com base na resposta à SA nº 61/2019.

De acordo com o disposto nos editais, as seleções ocorrem em duas etapas. A primeira

etapa consiste em análise de currículo e/ou prova de títulos, na qual os candidatos preenchem

uma tabela de pontuação e uma Comissão de Seleção faz a validação dos pontos de acordo com os

documentos  comprobatórios  apresentados.  Na  segunda  etapa,  os  candidatos  aprovados  na

primeira, participam de entrevista ou prova oral, com o objetivo de comprovar as capacidades para

desempenho das  atividades.  Os  critérios  para  avaliação da  primeira  e  da  segunda etapas  são

especificados nos editais e podem variar de acordo com a função (professor/tutor) e o curso.

A AUDIN solicitou à DEaD os documentos  referentes a  todas  as  etapas  da seleção dos

editais  definidos  como  amostra.  Foram  apresentados  somente  os  documentos  referentes  à

primeira  etapa,  de  quatro  editais:  367/2018,  257/2019,  330/2019  e  412/2019.  Nenhuma

documentação referente à segunda etapa foi apresentada, conforme detalhado na Constatação 1.

2.1. CONSTATAÇÃO 1: AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS ETAPAS DE SELEÇÃO PARA

PROFESSOR E TUTOR

Após solicitação para que a DEaD disponibilizasse os documentos referentes a todas as

etapas  da  seleção dos  editais  definidos  como amostra,  a  AUDIN teve acesso  à documentação

referente  à  primeira  etapa  de  seleção  dos  candidatos  selecionados  nos  Editais  367/2018,

257/2019, 330/2019 e 412/2019, armazenados no Google Drive.

Sobre a documentação referente ao Edital nº 046/2017, a DEaD informou que seria enviada

à AUDIN pelo campus Jaguarão. Mesmo após reforço de pedido, a solicitação não foi atendida,

portanto, a análise da seleção correspondente ao Edital 046/2017 ficou prejudicada.
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Sobre  a  segunda  etapa  de  seleção  dos  editais,  não  foi  disponibilizada  nenhuma

documentação à AUDIN. Assim, verificou-se que as notas das segundas etapas são publicadas no

edital  de  resultado final,  sem que esteja documentada,  no processo,  a  análise  realizada pelos

membros da comissão julgadora.

A AUDIN passou então à confrontação dos documentos disponibilizados no Google Drive e

aos requisitos dispostos nos editais referentes à primeira etapa de seleção, a fim de verificar se os

classificados  cumpriram  com  todas  as  disposições  requeridas.  O  Quadro  04  demonstra  os

candidatos classificados nas primeiras colocações, bem como a situação documental de cada um.

Quadro 04: Candidatos classificados nas primeiras colocações e análise da situação documental na primeira etapa.
N° Edital Candidato (iniciais) Colocação Situação documental

257/2019 P.T.S. 1º Completa

257/2019 A.S. 1º, 2º e 3º Completa

367/2018 B.R.G.V. 1º Completa

367/2018 J.B.F. 1º Completa

412/2019 L.C.S.A. 2º Completa

412/2019 G.J.B. 3º Completa

412/2019 D.V.S. 1º
Não há comprovação da pontuação relacionada à

experiência em tutoria Ead, nem da Participação em
Curso de Capacitação em tutoria ou docência em EaD.

330/2019 Não houve candidatos
inscritos - -

046/2017 - - Documentos não enviados à AUDIN.
Elaborado pela AUDIN.

De acordo com os  documentos complementares encaminhados pela DEaD,  a  candidata

classificada em primeiro lugar no Edital nº 412/2019 recebeu 25 pontos no item “Experiência em

tutoria Ead” e 5 pontos no item “Participação em curso de capacitação em tutoria ou docência em

EaD”. Todavia,  não há nenhum documento comprobatório sobre  tais  pontos. A ausência desta

documentação infringe as cláusulas 6.1 e 6.8 do edital 412/2019, que dispõem:

6.1 A documentação deverá ser anexada no momento da realização da inscrição em um
único arquivo em PDF. São necessários os seguintes documentos:
[…] 6.8 cópia simples dos comprovantes de pontuação do currículo preenchido, conforme
Anexo I do Edital.
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Ressalta-se  que  não  foi  possível  realizar  análise  sobre  a  segunda  etapa  dos  editais

selecionados  na  amostra,  pois  não  foram  disponibilizados  à  AUDIN  quaisquer  documentos,

processos ou registros. Cabe destacar que o § 4º do art. 5º da Portaria CAPES nº 102/2019 dispõe

que “todos os atos  praticados pela autoridade responsável  pelo processo seletivo deverão ser

registrados”. A mesma Portaria informa sobre a fiscalização da CAPES, nos seguintes termos:

Art. 9º Mediante procedimento administrativo,  o processo seletivo poderá ser suspenso
ou cancelado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em
caso de inobservância desta Portaria,  da Portaria CAPES nº 183 de 21 de outubro de
2016, ou de Legislação Federal aplicável.
Art.  10.  O  cancelamento  do  processo  seletivo  poderá  resultar  em  recomendação,
suspensão, cancelamento das bolsas concedidas e restituição ao erário dos valores pagos,
situação na qual será instruído procedimento administrativo individualizado, por meio do
qual o bolsista e a instituição poderão se manifestar. (grifo nosso)

Além da documentação dos registros referente à segunda etapa de seleção, verificou-se a

necessidade de discriminação e de publicização da pontuação de cada requisito analisado nesta

etapa, com o intuito de garantir a transparência e a integridade do certame, frente aos princípios

da legalidade, impessoalidade e publicidade do art. 37 da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com o art. 7º da Portaria nº 183/2016 CAPES, “o processo de seleção dos

bolsistas, realizados pelas IPES, deverá atender os princípios da publicidade e da impessoalidade

com a divulgação de critérios  claros  e  objetivos”.  Também a Portaria  nº  102/2019 dispõe,  no

parágrafo único do art. 2º:

Considerar-se-á processo seletivo como sendo a sequência de atos administrativos que
operacionalize,  independentemente do método,  escolha criteriosa e fundamentada de
indivíduos  para  atuarem  como  bolsistas  nas  atividades  diretamente  relacionadas  aos
propósitos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, respeitando a legislação vigente, em
especial o Art. 37 da Constituição Federal, os normativos da CAPES e de cada instituição de
ensino superior que o conduz. (grifo nosso)

Assim, para os processos seletivos futuros,  faz-se necessário  que toda a documentação

referente aos certames, inclusive as encaminhadas pelos candidatos e referentes a cada etapa,

esteja reunida em um mesmo processo, formalizado, por categoria (professor/tutor), para facilitar

a análise e prezar pela confiabilidade da seleção, a fim de garantir a segurança das informações.
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2.1.1. Análise do gestor

O gestor da Prograd se manifestou, no dia 24/04/2020, por meio do documento 0286906

no Processo 23100.019957/2019-15.

Além  disso,  foi  realizada  reunião,  em  20/07/2020,  com  o  objetivo  de  apresentar  os

resultados do trabalho de auditoria e consolidar as recomendações com os gestores. O registro de

reunião consta no mesmo processo.

As manifestações seguem transcritas nos itens seguintes.

2.1.1.1. Manifestação sobre a constatação:

Os  editais  UAB/UNIPAMPA  construídos  pela  DEaD/PROGRAD  seguem  as  normas
estabelecidas na Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, na Portaria CAPES nº 183, de 21
de  outubro  de  2016,  na  Portaria  CAPES  nº  15,  de  23  de  janeiro  de  2017,  Instrução
Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017, e na Portaria CAPES nº 102, de 10 de maio de
2019.

Na Portaria CAPES nº 102, de 10 de maio de 2019, consta os seguintes artigos:

Art. 2º Para efeitos desta Portaria considera-se:/ I – Grupo 1, as modalidades de bolsa de
Coordenadoria Geral e Coordenadoria Adjunta;/II – Grupo 2, as modalidades de bolsa de
Coordenadoria de Curso e Coordenadoria de Tutoria;/ III – Grupo 3, a modalidade de bolsa
de Tutoria;  IV – Grupo 4,  as modalidades de bolsa de Professor Formador e Professor
Conteudista; /V – Grupo 5, as modalidades de Assistência à Docência e Coordenador de
Polo.

(...)

Art. 6º Os processos seletivos para os Grupos 1 e 2 seguirão as seguintes orientações:/ § 1º
No caso do Grupo 1, os processos seletivos deverão ser realizados por colegiado superior
ou equivalente na instituição./ § 2º No caso do Grupo 2, os processos seletivos deverão ser
realizados pelo colegiado do departamento do curso ou órgão equivalente./ § 3º No caso
do Grupo 3,  os processos seletivos deverão ser realizados pela instituição de ensino e
abertos  à  participação da comunidade em geral,  atendidos os  requisitos  previstos  nos
respectivos  editais./  §  4º  No  caso  do  Grupo  4,  os  processos  seletivos  deverão  ser
realizados pela instituição de ensino, com participação restrita aos docentes concursados
do quadro da instituição, sendo excepcionalmente admitida a participação de professores
externos nos casos de não preenchimento das vagas.

Dessa forma, acreditamos que não é cabível realizar os processos seletivos de professores
e tutores UAB num único processo administrativo uma vez que possuem peculiaridades
específicas conforme citadas nos artigos acima; também pela PROGRAD elaborar e dar os
encaminhamentos  nos  trâmites,  e  os  Campi  serem  responsáveis  pela  execução  do
processo de seleção.

Além disso, os cursos UAB/UNIPAMPA estão localizados em vários campi como Jaguarão,
São Borja e Santana do Livramento, fazendo com que cada departamento/coordenação de
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curso seja responsável pelos encaminhamentos dos requisitos/critérios de cada curso e
seleção específica, gerando várias informações para inserção no processo administrativo
principalmente das Seleções de Professores Formadores/Conteudistas. Concluímos assim
ser inviável a construção de um mesmo processo para ambos editais.

Como grande parte dos Processos seletivos é executado pelas coordenações dos cursos no
que  se  refere  a  parte  “Das  homologações”  (análise  da  documentação  inserida  pelo
candidato no sistema) e  “Da seleção” (primeira e segunda etapa), com a formação de
Comissão  de  Seleção,  sendo  em  sua  maioria  servidores  pertencentes  aos  Campi,
acreditamos que cabe às coordenações de curso o registro e documentação dos Editais de
Tutores,  professores  (formadores  e  conteudistas),  Coordenadores  de  tutoria  e  à
Coordenadoria Acadêmica os Editais de Coordenadores de Curso UAB/UNIPAMPA.

No entanto, como o setor de Processos Seletivos/PROGRAD tornou-se responsável pelos
encaminhamentos  no  andamento  do  Processo  Administrativo,  pode-se  solicitar  aos
respectivos responsáveis dos campi a anexar a documentação (Planilha de pontuação e de
formulário de pontuação da Avaliação Oral de cada candidato preenchida e assinada pela
Comissão  de  seleção)  no  Processo  Administrativo  –  SEI  antes  de  realizar  qualquer
publicação de resultados (preliminar  e  final)  a fim de que fique armazenada cópia  da
documentação no próprio processo. Mas nada exime a responsabilidade dos Campi em
arquivar toda a documentação na Coordenação do Curso/Coordenação Acadêmica.

Quanto aos Processos de Coordenadoria Geral e Coordenadoria Adjunta poderia a Divisão
em EaD da PROGRAD arquivar a documentação deste Processo de seleção, pois o processo
é  elaborado  e  executado  pela  Reitoria  –  PROGRAD/Colegiado  Superior  sendo  que  a
documentação (Planilha de pontuação e de formulário de pontuação da Avaliação Oral de
cada candidato preenchida e assinada pela Comissão de seleção) do candidato também
deverá ser anexada no Processo Administrativo.

Com o objetivo de esclarecer pontos que não foram bem compreendidos, antes da redação

desse  Relatório  Final,  realizou-se  uma  reunião  conjunta  com  os  gestores  envolvidos,  no  dia

20/07/2020. Na reunião, foi informado que esta fase do processo está sendo feita pela Divisão de

Processos Seletivos da PROGRAD e que os fluxos já foram melhorados. 

Na ocasião, foi esclarecido, também, que será feito um processo por edital e por categoria

(Professor/Tutor).  Sobre  as  notas  dos  candidatos,  foi  modificado  o  procedimento  e  a

documentação será gerada nos Campi e incluída no SEI.

2.1.1.2. Manifestação de concordância em implementar as recomendações

No documento 0286906,  o gestor não manifestou expressamente sua concordância em

implementar as recomendações. No entanto, em reunião, após esclarecimentos da AUDIN sobre o
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texto  das  recomendações  e  feitas  alterações  pontuais,  os  gestores  concordaram  com  a

implementação delas.

2.1.1.3. Manifestação dos motivos para não implementar as recomendações e/ou de alternativas

para solucionar a constatação apresentada:

-

2.1.2. Conclusão da Auditoria

Sobre a Recomendação nº 1 do relatório Preliminar (Concentrar todos os documentos e

atos referentes aos processos seletivos de professores e tutores UAB em um mesmo processo

administrativo),  faz-se  necessário  esclarecer  que  a  intenção  não  era  recomendar  que  fossem

juntadas as documentações dos processos de professores e tutores em um processo sob mesmo

número, o que parece ter sido o entendimento do gestor da unidade auditada em um primeiro

momento; mas, juntar as documentações referentes a cada categoria, por edital, em um processo

distinto. Tais esclarecimentos foram prestados em reunião e a recomendação foi reformulada de

forma a separá-la, por categoria.

A recomendação nº 2 do Relatório Preliminar (Registrar e documentar, devidamente, as

avaliações de todas as fases do certame de seleção de professores e tutores UAB) também foi

reformulada por categoria professor/tutor, e por edital, mantendo-a no Relatório Final.

Assim,  diante  da  manifestação  do  gestor  da  Diretoria  de  Educação  a  Distância,

reformularam-se  as  recomendações  1  e  2  do  Relatório  Preliminar,  neste  Relatório  Final.  A

Coordenadoria de Processos Acadêmicos será a responsável, conforme ajustado em reunião, para

o atendimento dessas recomendações.

À Coordenadoria de Processos Acadêmicos:

Recomendação  1:  Recomenda-se  orientar  os  setores  envolvidos  para  que  concentrem

todos os documentos e atos referentes aos processos seletivos de professores UAB, por edital, em
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um mesmo processo administrativo, incluindo o devido registro das avaliações de todas as fases do

certame de seleção.

Recomendação  2:  Recomenda-se  orientar  os  setores  envolvidos  para  que  concentrem

todos os documentos e atos referentes aos processos seletivos de tutores UAB, por edital, em um

mesmo processo administrativo, incluindo o devido registro das avaliações de todas as fases do

certame de seleção.

Q2. As atividades e os processos internos relacionados a recursos financeiros do Sistema UAB

recebidos pela Unipampa ocorreram em conformidade e possuem controles instituídos?

As atividades e os processos internos relacionados a recursos financeiros analisados foram

referentes à utilização dos recursos dos Termos de Execução Descentralizada (TED) e às bolsas

pagas com recursos UAB.

A Unipampa possui  dois  TED vigentes,  concedidos  pela CAPES  para  viabilizar  os  cursos

ofertados via UAB, que totalizam R$ 8.928.126,67, conforme Quadro 05.

Quadro 05: TED vigentes concedidos pela CAPES à Unipampa.
Nº TED Valor Início vigência Fim vigência Descrição do objetivo

5414 R$ 1.427.486,67 26/04/17 31/03/21
Ofertar  dois  cursos  pela  UAB,  sendo  o  curso  de
Graduação Licenciatura em Letras Português e o curso
de Especialização em Gestão Pública Municipal.

7305 R$ 7.500.640,00 05/11/18 30/04/22

Ofertar  cursos  no âmbito  da Universidade Aberta  do
Brasil – UAB, sendo os cursos de: Licenciatura em Letras
Português, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em
Pedagogia e Bacharelado em Administração Pública.

Fonte: SIMEC e DEaD.

Para  verificar  se  os recursos  foram  utilizados  para  atender  às  demandas  definidas  nos

Planos de Trabalho,  primeiramente,  consultou-se o Siafi para identificar  as  notas  de empenho

emitidas nas fontes correspondentes aos TED 5414 e 7305, de 2017 a 2019. Foram selecionadas

como amostra não probabilística as cinco notas de empenho de maior valor, conforme Quadro 06.
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Quadro 06: Empenhos selecionados na amostra

Nº UO PT PI Valor empenhado Finalidade

2018NE800119 26291 12368208020RJ0001 MCC62G22EDN R$ 125.000,00

Cobertura  de  despesas  com
serviço  de  motorista  para  a
DEaD-UAB  –  Contrato  nº
01/2017.

2018NE000159 26291 12368208020RJ0001 MCC62G22EDN R$ 115.697,11 Diárias nacionais UAB.

2018NE802307 26291 12368208020RJ0001 MCC62G22EDN R$ 115.000,00
Cobertura de despesas com o
Contrato  nº  01/2017  para
atender UAB/Unipampa.

2017NE801071 26291 12368208020RJ0001 MCC62G22EDN R$ 109.999,99
Cobertura de despesas com o
1º  termo  aditivo  ao  Contrato
nº 01/2017.

2019NE800305 26291 12368208020RJ0001 MCC62G22EDN R$ 250.763,23

Cobertura de despesas com o
Contrato  nº  01/2017  –  Para
atender  as  necessidades  de
viagens dos cursos da UAB.

Fonte: Siafi.

Posteriormente,  em  consulta  ao  Siafi,  foram  identificados  todos  os  pagamentos

relacionados às notas de empenho da amostra. Foi definida uma amostra não probabilística de

pagamentos a serem analisados, utilizando o critério de materialidade para os relacionados ao

Contrato  nº  01/2017  (empenhos  2018NE800119,  2018NE802307,  2017NE801071  e

2019NE800305);  e  uma  amostra  probabilística  para  os  relacionados  a  diárias  (empenho

2018NE000159).

Com  relação  aos  pagamentos  da  amostra  que  utilizaram  4  empenhos  2018NE800119,

2018NE802307,  2017NE801071  e  2019NE800305,  realizou-se  consulta  no  Siafi  Web,  sendo

possível verificar que foram utilizados para custear viagens relacionadas aos cursos da UAB através

do Contrato nº 01/2017.

Com  relação  aos  pagamentos  que  utilizaram  o  empenho  2018NE000159,  referentes  a

diárias nacionais, foram selecionadas, por amostragem, as Propostas de Concessão de Diárias e

Passagens (PCDP) elencadas no Quadro 07:
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Quadro 07: PCDP selecionadas como amostra

Nº PCDP Nº PCDP

000392/18 003400/18

000924/18 003874/18

001083/18 003187/18

001297/18 003637/18

001735/18 003792/18

001677/18 004214/18

001695/18 002428/18

001802/18 001008/18

002349/18 002352/18

002642/18 002464/18

003147/18 003017/18

002890/18 003197/18

002997/18 003180/18

003190/18 003126/18

Fonte: Siafi. Elaborado pela AUDIN.

Após  análise  de  documentação  no  SCDP,  verificou-se  que  o  Relatório  de  Viagem  que

compõe a Prestação de Contas da PCDP nº 002890/18 não está em nome do proposto, ou seja, da

pessoa que efetivamente realizou a viagem, pois no referido documento está expresso nome de

pessoa diversa da que recebeu o pagamento. Não foi identificada irregularidade no ocorrido, mas,

sim, equívoco na anexação do arquivo, motivo pelo qual a equipe de auditoria tratará do assunto

em comunicado, por e-mail, ao gestor, para que proceda com o devido ajuste.

Todas  as  viagens  analisadas  foram  relacionadas  à  participação  de  colaboradores  em

eventos relacionados à educação a distância e estão de acordo com os Planos de Trabalho.

Quanto  ao  pagamento  de  bolsas,  a  AUDIN  solicitou  à  DEaD  os  controles  prévios  aos

pagamentos, bem como acesso ao Sistema Gerenciador de Bolsas (SGB).

Assim, com relação aos processos internos relacionados a recursos financeiros, foi possível

constatar  fragilidade  nos  controles  sobre  a  execução  orçamentária  dos  TED  7305  e  5414;  e
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ausência de controle prévio ao pagamento das bolsas UAB, conforme relatado nas Constatações 2

e 3, respectivamente.

2.2. CONSTATAÇÃO 2: FRAGILIDADE NOS CONTROLES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS

TED 7305 E 5414

Em consulta ao Siafi, verificou-se que os recursos do TED 7305 foram enviados pela CAPES à

Unipampa com os mesmos dados orçamentários do TED 5414. Assim, a partir de novembro de

2018,  tornou-se  complexa  a  diferenciação,  no  Siafi,  da  execução  orçamentária  de  cada  TED,

fazendo-se necessário consultar controles à parte, da DEaD.

A DEaD encaminhou à AUDIN os Planos de Trabalho referentes aos TED 5414 e 7305, além

de  planilhas  de  controle  dos  recursos  recebidos  e  utilizados.  Verificou-se  que  não  estão

discriminados os valores empenhados por TED na referida planilha.

A análise consolidada dos TED 5414 e 7305 permitiu verificar os valores previstos no Plano

de Trabalho e os valores empenhados, por ano, conforme demonstrado no Quadro 08.

Quadro 08: Valores previstos e empenhados por ano.

Ano Valor previsto no Plano de Trabalho Valor empenhado

2017 R$ 397.415,67 R$ 370.042,26

2018 R$ 2.356.197,67 R$ 658.118,99

2019 R$ 2.128.560,00 R$ 476.910,75

2020 R$ 2.128.560,00 -

2021 R$ 1.917.393,33 -

Total R$ 8.928.126,67 R$ 1.505.072,00

Fonte: Siafi e Planos de Trabalho. Elaborado pela AUDIN.

Observa-se que, até 2019, foi empenhado 16,86% do valor total dos dois TED, não sendo

possível, neste trabalho de auditoria, diferenciar o quanto foi empenhado de cada um.

Ressalta-se que, em 31/03/21, encerrará a vigência do TED 5414 e em 30/04/22, a do TED

7305. Assim, faz-se necessária a implementação de controles internos, por parte da DEaD, para
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permitir o adequado acompanhamento da execução orçamentária de cada TED, bem como do

cumprimento dos Planos de Trabalho de cada um.

Dessa  forma,  no  Relatório  Preliminar,  recomendou-se  ao gestor  (Recomendação 3)  que

avaliasse a conveniência e a viabilidade de elaborar procedimentos de controle sobre a execução

orçamentária dos TED 7305 e 5414.

2.2.1. Análise do gestor

O gestor da Prograd se manifestou, no dia 24/04/2020, por meio do documento 0286906

no Processo 23100.019957/2019-15.

Além  disso,  foi  realizada  reunião,  em  20/07/2020,  com  o  objetivo  de  apresentar  os

resultados do trabalho de auditoria e consolidar as recomendações com os gestores. O registro de

reunião consta no mesmo processo.

As manifestações seguem transcritas nos itens seguintes.

2.2.1.1. Manifestação sobre a constatação:

Como forma de esclarecimento, iremos dividir nos seguintes pontos:

Recursos  Descentralizados:  Os  valores  descentralizados  pela  DED/CAPES  foram
empenhados na sua totalidade, considerando que, não houve a descentralização do valor
total do plano de trabalho por motivos de contingenciamento orçamentário da CAPES.
Estes valores são comprovados através das notas de créditos expedidas pela DED/CAPES.

Empenhos Realizados: Os empenhos foram realizados com base no plano de trabalho de
cada  TED  e  com  base  nas  ações  necessárias  para  o  andamento  dos  cursos.  Com  o
contingenciamento  dos  recursos,  foram  adotadas  estratégias  e  ações  que  estavam
diretamente ligadas ao desenvolvimento das aulas, tais como: viagens aos polos, materiais
de consumo, manutenção veicular e contratação de PJ para o posto de motorista.

As solicitações de dotação orçamentária, bem como, dos empenhos, seguiram o plano de
trabalho  e  os  fluxos  apresentados  pela  Pró-Reitoria  de  Planejamento/PROPLAN  para
realizar as solicitações de dotação orçamentária.

As dotações orçamentárias são realizadas no site da PROPLAN, por meio de um formulário
online  disponibilizado  no  site:
(https://sites.unipampa.edu.br/proplan/coordenadoria-de-planejamento-e-
desenvolvimento/orcamento/formulario/). No formulário supracitado indicamos o
valor da dotação a ser realizada, a natureza da despesa, e demais informações solicitadas.
O TED é informado na página 20, no campo “informações adicionais”.
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Com relação aos empenhos, todos são realizados via SEI. No formulário de solicitação é
indicado  a  dotação  orçamentária  que  deverá  ser  utilizada,  e  a  mesma  é  anexada  no
processo.

Controle dos TEDs: Os controles dos TEDs eram realizados pela coordenação UAB através
de planilha eletrônica, conforme disponibilizada, no qual constava o empenho, natureza da
despesa, empresa e valor utilizado. Não foi realizado o controle por TED separadamente
por entender que o mesmo já era discriminado no momento do empenho. Nosso controle
era realizado para ter o planejamento das ações e uso dos recursos,  sendo o controle
financeiro dos TEDs de responsabilidade da PROPLAN, pois apenas esse setor tem acesso
ao  SIAFI  e  as  ações  de  controle  e  prestação  de  contas,  ficando  a  coordenação
UAB/UNIPAMPA sempre a disposição.

PCDP 2890/18: Com relação a PCDP 2890/18 foi realizado contato com a Coordenadoria de
Contabilidade e Finanças/CCF e solicitado a reabertura do processo para averiguação e
correção  dos  anexos  referentes  a  prestação  de  contas.  O  Relatório  de  Viagem  e  o
comprovante de presença do beneficiário foram alterados, pois foi confirmado o equívoco
apontado pela auditoria. Após a referida alteração a PCDP 2890/18 foi aprovada pela Pró-
Reitoria de Administração e a viagem foi encerrada.

2.2.1.2. Manifestação de concordância em implementar as recomendações:

Aceitamos as recomendações realizadas pela Audin.

2.2.1.3. Manifestação dos motivos para não implementar as recomendações e/ou de alternativas

para solucionar a constatação apresentada

Não se aplica.

2.2.2. Conclusão da Auditoria

Na reunião realizada no dia 20/07/2020, o gestor informou que os controles existentes

suprem as  necessidades de controle  da área,  pois,  segundo relato do antigo  Coordenador  do

Núcleo de Articulações e Convênios (NAC), “[…] na UAB é como se o recurso fosse único, por que é

tudo no mesmo projeto, não encara como TED”. Informou, ainda, que “a prestação de contas na

CAPES se dá pelo número do edital no qual os cursos estão e não por TED”.

Além disso, na mesma reunião, a Assessora Assistente da DED informou que “[…] para esse

ano, a Divisão de Orçamento já orientou para que seja adotado um número de transferência no
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momento da dotação, o que facilitará a diferenciação do uso dos TEDs, ou seja, para esse ano, já

estão separados, o que não ocorria nos anos anteriores”.

Desta  forma,  houve  a  assunção  de  riscos  pelo  gestor,  que  decidiu  não  adotar  novas

medidas de controle. Assim, a recomendação feita pela AUDIN no Relatório Preliminar foi retirada

deste Relatório Final.

2.3. CONSTATAÇÃO 3: AUSÊNCIA DE CONTROLE PRÉVIO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS UAB

Em  resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  nº  70/2019,  que  questionou  a  existência  de

controles prévios ao pagamento dos bolsistas UAB, a DEaD informou que:

Não há nenhum controle prévio definido pela Universidade quanto a carga horária dos
bolsistas. Os polos realizam um registro de presença do tutor presencial, mas que não é
utilizado como balizador do pagamento dos bolsistas. Essa informação é repassada pelo
coordenador do curso quando ocorre algum evento e o bolsista é desligado ou precisa se
afastar das atividades previamente.
Considerando  as  novas  orientações  da  CAPES  e  a  Portaria  n°  102/2019,  os  bolsistas
precisarão apresentar esse controle, no qual estamos organizando a melhor ferramenta
para  controle  de  atuação  no  ambiente  virtual  de  aprendizagem  e  nas  atividades
presenciais.  Esses  controles  deverão estar  prontos para  o  início  do semestre  letivo de
2020,  estamos  aguardando  as  orientações  formais  da  DED/CAPES  com  o  modelo  de
ferramenta a ser utilizada.

A Portaria  nº  102/2019 da CAPES regulamenta o Art.  7º da Portaria  CAPES nº  183,  de

21.10.2016, que prevê a realização de processo seletivo com vistas à concessão das bolsas UAB.

A Portaria nº 183/2016 da CAPES regulamenta as diretrizes para concessão e pagamento de

bolsas aos participantes da preparação e execução dos cursos e programas de formação superior,

inicial  e  continuada  no  âmbito  do  Sistema  UAB.  No  inciso  II  do  art.  3º,  estão  descritas  as

atribuições das Instituições Públicas de Ensino Superior, a seguir:

Art. 3º. São atribuições dos agentes integrantes do Sistema UAB:
[…]
II – das IPES vinculadas ao Sistema UAB:
a) selecionar, de acordo com os critérios definidos pela CAPES, os bolsistas de que trata
esta portaria;
b) cadastrar e manter atualizados os dados pessoais e acadêmicos dos cursistas aprovados
em processo seletivo;
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c) indicar os beneficiários de que trata esta portaria;
d) cadastrar e manter atualizados os dados pessoais e acadêmicos de seus bolsistas;
e) enviar à CAPES as solicitações mensais de pagamento de bolsas para os bolsistas que
tiveram suas atividades confirmadas;
f) manter os registros das informações necessárias ao adequado controle do curso, bem
como o Termo de Compromisso e a frequência dos bolsistas, para verificação periódica
do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO;
g) indicar professor responsável pelo curso para atestar as informações prestadas;
h)  realizar  o  processo  de  supervisão  e  monitoramento  das  atividades  dos  bolsistas
descritas  nos Termos  de Compromisso dos Bolsistas  (ANEXOS II-X),  utilizando-os como
referência para a realização da autorização e/ou suspensão do pagamento de bolsas (grifo
nosso).

Portanto, é dever da Instituição implementar controle prévio referente ao monitoramento

das  atividades  realizadas,  arquivando  os  registros  referentes  ao  Termo  de  Compromisso  e  à

frequência, de acordo com as informações prestadas pelos bolsistas e atestadas pelo professor

responsável.

Após a confirmação das atividades devidamente desempenhadas, de acordo com o Termo

de  Compromisso  assumido  pelo  bolsista,  a  Universidade  pode  enviar  à  CAPES  as  solicitações

mensais de pagamento das bolsas. O art. 10 da Portaria supramencionada diz que “o pagamento

das  bolsas  fica  condicionado  ao  envio  pela  IPES  da  confirmação  mensal  das  atividades  dos

bolsistas”.

Ressalta-se, ainda, que a AUDIN solicitou à DEaD acesso ao Sistema de Gestão de Bolsas

(SGB). A área auditada informou que o sistema é destinado ao Coordenador UAB e Adjunto a partir

de  cadastro  no  sistema  de  bolsas  pela  CAPES.  Informaram,  todavia,  que  seria  possível  o

encaminhamento de  ofício  à  CAPES  solicitando acesso  externo,  sendo necessário  o  envio  dos

dados  da  equipe  de  auditoria.  Os  dados  requeridos  foram  enviados,  no  entanto,  não  houve

liberação de acesso ao Sistema SGB, limitando as verificações da AUDIN.

2.3.1. Análise do gestor

O gestor da Prograd se manifestou, no dia 24/04/2020, por meio do documento 0286906

no Processo 23100.019957/2019-15.
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Além  disso,  foi  realizada  reunião,  em  20/07/2020,  com  o  objetivo  de  apresentar  os

resultados do trabalho de auditoria e consolidar as recomendações com os gestores. O registro de

reunião consta no mesmo processo.

As manifestações seguem transcritas nos itens seguintes.

2.3.1.1. Manifestação sobre a constatação:

Solicitação  de  acesso: Conforme  consulta  ao  setor  de  bolsas  da  CAPES,  os  mesmos
informaram que foi liberado o acesso de consulta a servidora (coordenadora da Audin), no
qual  deve ter sido encaminhado um email  pela DED/CAPES informando a liberação. O
mesmo foi confirmado por e-mail no dia 05/02/2020, quando foi questionado o retorno do
pedido que ainda não havia recebido. Dessa forma, a servidora deveria ter recebido algum
e-mail informando a liberação, no qual, só recebemos a confirmação dia 05.02.

Item “enviar  a  CAPES a  solicitação de pagamentos…”:  Conforme foi  disponibilizado no
processo, consta o relatório mensal enviado a CAPES com a relação de bolsistas aptos para
o  recebimento  das  bolsas.  Durante  esses  primeiros  anos  de  implementação,  foram
adotados os  seguintes  fluxos:  Os tutores  desenvolviam suas atividades nos polos ou a
distância  e  todos os  casos  de  não atuação  eram registrados pelos  coordenadores dos
cursos antes do encerramento do lote de bolsas. Em casos de não atuação, as bolsas eram
suspensas. Os registros nos polos são realizados pelos coordenadores de polos e todos os
acessos são registrados no sistema AVA, podendo ser verificada a atuação. Dessa forma,
foi  encaminhado  todos  os  meses  a  relação  dos  bolsistas  e  os  mesmos  foram
disponibilizados a auditoria.

Item “manter os registros…” : A Universidade possui os registros dos cursos em diferentes
plataformas  e  setores,  conforme  responsabilidade:  i)  os  registros  acadêmicos  são  de
responsabilidade das secretarias acadêmicas de cada Campus proponente do curso; ii) os
registros dos cursos são de responsabilidade da PROGRAD ou PROPPI e seguem todos os
fluxos dos cursos de graduação ou pós-graduação; iii) os registros de bolsistas (termos de
compromisso,  declaração  de  não  acumulo)  são  registrados  junto  aos  cursos  e
encaminhados a coordenação UAB que mantém o arquivo dos documentos no setor da
UAB  no  Campus  de  Santana  do  Livramento;  iv)  os  registros  de  atuação  estão
disponibilizados  no  ambiente  virtual  MOODLE,  no  qual  pode  ser  obtido  através  da
solicitação de relatório. Conforme orientação da CAPES, todos os bolsistas e integrantes do
sistema deverão estar cadastrados no AVA da Instituição.

Como forma de implementação portaria 102/2019, foi encaminhada a orientação a nova
gestão  da  UAB/UNIPAMPA,  a  elaboração  de  um  espaço  para  inclusão  de  registro  no
ambiente virtual para ampliar ainda mais o controle das atividades dos bolsistas.

2.3.1.2. Manifestação de concordância em implementar as recomendações

-
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2.3.1.3. Manifestação dos motivos para não implementar as recomendações e/ou de alternativas

para solucionar a constatação apresentada

-

2.3.2. Conclusão da Auditoria

Sobre a solicitação de acesso ao Sistema SGB, ratifica-se que nenhum servidor da AUDIN

recebeu e-mail informando sobre a liberação durante a execução dos trabalhos.

Recomendou-se,  no  Relatório  preliminar  de  Auditoria,  que  a  Diretoria  de  Educação  a

Distância avaliasse a conveniência e a viabilidade de: 4. Elaborar procedimento padronizado, a ser

observado previamente ao pagamento das bolsas, de controle de frequência e confirmação das

atividades dos bolsistas UAB.

Durante  a  realização  dos  trabalhos  de  auditoria  entendeu-se  que  a  DEaD  não  possui

controle de frequência dos bolsistas e que o envio da listagem dos bolsistas à CAPES é feito sem

nenhuma confrontação. Somente em caso de não atuação dos bolsistas é que são feitos registros

pelos coordenadores dos cursos.

Na reunião realizada em 20/07/2020, o gestor informou que passará a ter um coordenador

por curso e serão criados controles e realizada orientação para o acompanhamento dos tutores.

Dessa forma, mantém-se a Recomendação 4 do Relatório Preliminar, neste Relatório Final,

sob número 3, sob responsabilidade da Coordenadoria UAB.

À Coordenadoria UAB:

Recomendação  3:  Recomenda-se  elaborar  procedimento  padronizado,  a  ser  observado

previamente ao pagamento das bolsas, de controle de frequência e confirmação das atividades dos

bolsistas UAB.
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Q3. Existe política com diretrizes institucionais para abertura de cursos e de vagas na educação a

distância?

Para responder a essa questão, a equipe de auditoria solicitou à DEaD a disponibilização

dos processos de abertura dos cursos a distância na Instituição. Ressalta-se que, apesar dos onze

novos cursos aprovados em 2018, tanto no Consuni quanto nas chamadas CAPES/UAB do Edital nº

05/2018, e dos cinco cursos já iniciados, a DEaD informou apenas nove números de processos à

equipe de auditoria.

Com base nas  informações  prestadas  pela  DEaD,  a  AUDIN definiu  como amostra,  para

análise  documental,  os  processos  relacionados  à  abertura  dos  cursos  de  Geografia/UAB

(23100.003402/2017-90) e Especialização de Gestão em Saúde/UAB (23100.000973/2018-53).

Das análises, evidenciaram-se a ausência de diretrizes institucionais para criação e abertura

de cursos e vagas EaD e a inobservância no fluxo de aprovação do PPC do curso de Geografia/UAB,

conforme relatado na Constatação 4 e na Constatação 5.

2.4. CONSTATAÇÃO 4: AUSÊNCIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA ABERTURA DE CURSOS E DE

VAGAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Através da Solicitação de Auditoria nº 70/2019, questionou-se à DEaD sobre a existência de

estudo prévio para abertura de cursos no ensino a distância. A DEaD respondeu da seguinte forma:

Os cursos são de responsabilidade dos Campi, sendo a Diretoria de Educação a Distância e
a Coordenação da UAB/UNIPAMPA, responsáveis pela articulação da política de educação
a distância, apoio na capacitação dos envolvidos nos cursos, articulação do convênio junto
a CAPES e execução dos recursos financeiros obtidos junto a DEAD/CAPES.
A criação dos cursos  é oriunda dos Campi  Proponentes  e tramitada nas  instâncias  da
Universidade como quaisquer cursos de Graduação e Pós-Graduação. Os polos nos quais
serão desenvolvidos os cursos são realizados por demandas da CAPES ou pela organização
do Curso.
Na Diretoria de Educação a Distância não há registro dos estudos de demanda e de
estudos prévios para a criação dos mesmos. (grifo nosso)

Na  análise  do  processo  nº  23100.003402/2017-90  (aprovação  do  PPC  do  curso

Geografia/UAB) e do processo nº 23100.000973/2018-53 (abertura do Curso de Especialização de
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Gestão em Saúde/UAB), não ficou demonstrada a existência de estudos prévios, confirmando a

resposta da DEaD.

Além disso, na reunião ocorrida entre a AUDIN e a DEaD, foi informado que o curso de

Geografia foi estruturado com número excessivo de vagas, pois há 900 vagas e 18 polos, gerando

dificuldades de locomoção, de administração, de fiscalização e de preenchimento das vagas.

Não foi possível encontrar nenhum documento que demonstrasse a existência de algum

estudo das comunidades locais, a fim de basear a disponibilização das vagas no mencionado curso.

2.4.1. Análise do gestor

O gestor da Prograd se manifestou, no dia 24/04/2020, por meio do documento 0286906

no Processo 23100.019957/2019-15.

Além  disso,  foi  realizada  reunião,  em  20/07/2020,  com  o  objetivo  de  apresentar  os

resultados do trabalho de auditoria e consolidar as recomendações com os gestores. O registro de

reunião consta no mesmo processo.

As manifestações seguem transcritas nos itens seguintes:

2.4.1.1. Manifestação sobre a constatação:

Sobre a Educação a Distância, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019/2023)
destaca:

1.  A  inserção  institucional  na  região  foi  ampliada  com  a  implantação  da  Educação  a
Distância  (EaD).  Desse  modo,  a  expansão  dessa  modalidade  de  ensino  tem  como
finalidade atender as diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, o qual abrange os
polos institucionais e polos externos. Os polos institucionais são localizados nos campi da
própria  Instituição,  utilizando,  de  forma  compartilhada,  as  dependências  físicas  do
respectivo campus.

2. Contribui também para a concretização dessa formação o desenvolvimento da educação
a distância na Universidade. Essa modalidade de ensino é estratégica para o avanço da
interlocução  acadêmica  entre  os  campi,  utilizando-se  das  tecnologias  da informação e
comunicação  para  a  qualificação  dos  processos  educacionais,  seja  na  modalidade
presencial,  seja  a  distância,  como  parte  das  práticas  de  ensino  e  de  aprendizagem,
indispensáveis para integrar pessoas e atividades na Universidade, que foi concebida e
criada como uma instituição multicampi. (pág. 26 e 27)
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3. A modalidade a distância possibilita a ampliação das vagas na Instituição por meio da
oferta de cursos de graduação e pós-graduação. A qualificação da infraestrutura necessária
para  implementação  dessa  modalidade  na  Universidade  permite  que  a  estrutura
multicampi  utilize  meios  e  tecnologias  da  informação  e  comunicação,  reforçando  a
interação  entre  estudantes  e  professores,  através  do  desenvolvimento  de  atividades
educativas em lugares e tempos diversos. (pág. 27)

4.  Organização  acadêmica  –  Em  consonância  com  os  princípios  do  PDI  vigente  e  da
concepção de formação acadêmica, são objetivos:* Implementar a Política de Educação a
Distância e incentivar a oferta de componentes curriculares na modalidade a distância em
cursos de graduação presenciais; (pág. 39,40)

5.  A  institucionalização  da  educação  a  distância  deve  estar  integrada  à  política  da
Instituição  e  aos  processos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  que  precisam,  sobretudo,
atender  as  especificidades  da  modalidade,  tais  como:  processos  organizacionais  de
ingresso; atendimento e acompanhamento administrativo e registro acadêmico adequado
aos alunos a distância; flexibilização de alguns fluxos internos para atender os externos
quando se referem a cursos ofertados no âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou de
outro  convênio  externo;  organização  didático-pedagógica  dos  cursos;  aspectos
metodológicos e avaliativos que correspondam à modalidade de ensino; investimento nas
TICs institucionais para manter a qualidade de ensino e práticas a distância, capacitação
contínua de tutores, professores, servidores e alunos; aperfeiçoamento na elaboração de
materiais didáticos; registro da produção de materiais didáticos em conjunto com a editora
da  UNIPAMPA  bem  como  a  organização  de  repositório  institucional  de  recursos
educacionais abertos. (Pág.53)

6.  Diretoria de Educação a Distância  (DEaD) –  tem como missão institucional  apoiar o
desenvolvimento de políticas e ações de ensino, pesquisa e extensão na modalidade a
distância; (pág 56)

Além do PDI 2019/2023, o Estatuto da UNIPAMPA destaca no Art. 19:

“São  competências  do  Conselho  Universitário:  I.  estabelecer  as  políticas  gerais  da
Universidade e supervisionar sua execução, em consonância com o disposto neste Estatuto
e no Regimento Geral da Universidade.”

Cabe informar que, no ano de 2018, foi criado uma Comissão Especial de Política de EaD,
no qual foram constituídas por membros do Conselho Superior e dois representantes da
DEaD, no qual tinha por objetivo realizar a discussão das estratégias de adotar o Ensino à
Distância na Unipampa.

A Diretoria de Educação a Distância (DEaD), a partir de março de 2020, passa a chamar-se
Divisão de Educação a Distância, conforme a Portaria nº 756, de 19 de março de 2020 e
está  vinculada  à  Coordenadoria  de  Planejamento,  Desenvolvimento,  Avaliação  e
Acreditação da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UNIPAMPA. A Divisão de EaD
conta com a estrutura da Seção de Apoio aos Polos vinculada à Divisão. Entendemos que a
Divisão  de  EaD  poderá  participar  nas  discussões  para  a  elaboração  de  uma  política
institucional que oriente a oferta de cursos e de vagas no ensino a distância na Unipampa,
porém não é de sua competência a aprovação.
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2.4.1.2. Manifestação de concordância em implementar as recomendações:

Apesar de reconhecer a importância de uma política institucional para a oferta de cursos

e de vagas no ensino a distância na Unipampa, e de colocar-se como parceiro para essa ação, o

gestor da DEaD não considera que essa seja uma tarefa de sua competência.

2.4.1.3. Manifestação dos motivos para não implementar as recomendações e/ou de alternativas

para solucionar a constatação apresentada:

-

2.4.2. Conclusão da Auditoria

No Relatório Preliminar de Auditoria, fez-se a recomendação nº 5 para manifestação da

DEaD, no sentido de recomendar que essa Diretoria,  em conjunto com o Gabinete da Reitoria

avaliassem a conveniência e a viabilidade de elaborar e aprovar política institucional que oriente a

oferta de cursos e de vagas no ensino a distância na Unipampa.

A equipe de auditoria concorda com a manifestação do gestor da Divisão de EaD de que a

competência para a elaboração de uma política institucional que oriente a oferta de cursos e de

vagas  no ensino a  distância  na  Unipampa é  Institucional  e  que  a  Divisão  pode participar  nas

discussões para elaboração dessa política.

Na  reunião  realizada  em  20/07/2020,  foi  informado,  pelos  gestores  participantes,  a

possível  existência  de  uma Comissão  no  Consuni  para  elaborar  esta  política.  Assim,  a  AUDIN

encaminhou e-mail à Secretaria do Consuni, em 21/07/2020, questionando esta informação.

A Secretaria do Consuni esclareceu que a Portaria nº 3, de 28 de março de 2019, designou

servidores  para  comporem  a  Comissão  Especial  para  a  Política  Institucional  de  Educação  à

Distância – EAD. Todavia, este normativo foi revogado pela Portaria nº 09, de 01 de junho de 2020.

Informou,  ainda,  que  a  secretaria  do  Consuni  não  possui  ingerência  sobre  os  trabalhos  das

comissões.

Assim, a AUDIN encaminhou e-mail, em 24/07/2020, ao antigo gestor da DEaD e que fora

membro da referida comissão, solicitando informações sobre as tratativas realizadas na Comissão
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Especial da Política Institucional de Ead e os eventuais encaminhamentos. No entanto, até a data

de conclusão desse Relatório, a equipe de auditoria não obteve resposta.

Dessa forma, alterou-se a recomendação feita no Relatório Preliminar de Auditoria, nesse

Relatório Final, a ser encaminhada à Prograd.

À Pró-Reitoria de Graduação:

Recomendação 4: Recomenda-se  conduzir  e  fazer  os  encaminhamentos  necessários  à

elaboração  de  política  institucional  de  educação  a  distância,  a  ser  aprovada  pelas  Instâncias

cabíveis na Unipampa.

2.5. CONSTATAÇÃO 5: INOBSERVÂNCIA NO FLUXO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE

CURSO (PPC) DE GEOGRAFIA/UAB

Com relação ao processo nº 23100.000973/2018-53, analisou-se se o fluxo de abertura do

curso de Especialização de Gestão em Saúde (UAB) ocorreu em conformidade com a Resolução

Consuni nº 62/2013, que estabelece as normas para a pós-graduação lato sensu. Para tal análise,

elaborou-se um check list com os requisitos constantes no art. 4º da Resolução nº 62/2013:

Art. 4º A oferta de um curso de pós-graduação lato sensu na UNIPAMPA, em sua primeira
edição, requer o atendimento dos seguintes itens, nesta ordem:
I. análise do Projeto Acadêmico do Curso pela Comissão de Ensino do Campus;
II. aprovação do Projeto pelo Conselho do Campus;
III. submissão da documentação à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG), para análise e
parecer, de acordo com edital específico;
IV. avaliação do Projeto do Curso por parte da Comissão Superior de Ensino;
V. aprovação do Projeto Acadêmico do Curso pelo Conselho Universitário.

Foi  possível  constatar  que  o  procedimento  de  abertura  do  curso  de  Especialização  de

Gestão em Saúde (UAB) ocorreu em conformidade com a Resolução Consuni nº 62/2013.

Em  relação  ao  curso  de  Geografia/UAB,  a DEaD  apresentou  à  AUDIN  o  processo  nº

23100.003402/2017-90 (Tipo Assunto: 121.1 Projeto Pedagógico dos Cursos; Assunto: Aprovação

ad  referendum  do  Conselho  Universitário  do  PPC  do  Curso  de  Licenciatura  em  Geografia,

modalidade à distância,  pelo Sistema UAB).  A DEaD, ao ser  questionada sobre a existência de

processo  específico  de  criação  do  curso,  informou,  no  Ofício  nº
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25/2019/DEAD/REITORIA/UNIPAMPA,  que:  “Recebemos  esse  processo  de  criação,  no  qual  foi

submetido para a solicitação de parceria entre a UAB e UNIPAMPA para o fomento da oferta”.

A equipe de auditoria analisou, então, se o processo de aprovação do PPC observou o fluxo

previsto à época (2017) pela Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, da Prograd.

Conforme informado pela Prograd, no ano da aprovação do curso de Geografia UAB, o fluxo

vigente era o orientado pelo Memorando Circular nº 024/2016, da seguinte forma: elaboração do

PPC pelo grupo proponente, que constituirá o NDE (1); aprovação pela CLE (2); apreciação pela

Divisão  de  Planejamento  e  Desenvolvimento  (3);  aprovação  pelo  Conselho  de  Campus  (4);

apreciação pela CSE (5); aprovação pela Proplan (6); aprovação pela Progepe (7); aprovação pelo

Consuni (8).

Através de check list contendo os requisitos das etapas mencionadas acima, percebeu-se a

inexistência de documento que comprovasse as aprovações pela Pró-Reitoria de Planejamento e

Infraestrutura  e  pela  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas.  Ressalta-se  que  estas  etapas  são

essenciais, uma vez que são essas as Pró-Reitorias responsáveis, respectivamente, pelo orçamento

e pelos recursos humanos existentes na Instituição.

2.5.1. Análise do gestor

O gestor da Prograd se manifestou, no dia 24/04/2020, por meio do documento 0286906

no Processo 23100.019957/2019-15.

Além  disso,  foi  realizada  reunião,  em  20/07/2020,  com  o  objetivo  de  apresentar  os

resultados do trabalho de auditoria e consolidar as recomendações com os gestores. O registro de

reunião consta no mesmo processo.

As manifestações seguem transcritas nos itens seguintes:
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2.5.1.1. Manifestação sobre a constatação:

Conforme já foi  exposto anteriormente, a DEaD não possui atribuição para a criação e
aprovação dos cursos na modalidade EaD, sendo responsáveis pela articulação entre os
órgãos de fomento e a política institucional para o desenvolvimento das atividades dos
cursos. Tais documentos são de responsabilidade dos proponentes dos cursos e dos órgãos
colegiados  responsáveis  pela  aprovação  deles.  Considerando  documentos  oficiais  da
Universidade  Federal  do  Pampa,  como  Estatuto,  disponível  no  link
https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2017/12/estatuto-nova-versaodocx.pdf:  “Art.
19. São competências do Conselho Universitário: XVII. aprovar a criação ou extinção de
cursos de graduação e de pós-graduação, bem como a alteração do número total de vagas
da Universidade nos cursos de graduação, ouvidas as Comissões Superiores, as Unidades e
demais  setores  envolvidos.  Art.  37.  Compete  ao  Conselho  do  Campus:  VII.  apreciar
propostas de criação de cursos de graduação e pós-graduação a serem coordenados pelo
Campus.” Conforme PDI 2019/2023, a Diretoria de Educação a Distância  (DEaD) – tem
como  missão  institucional  apoiar  o  desenvolvimento  de  políticas  e  ações  de  ensino,
pesquisa  e  extensão  na  modalidade  a  distância  (pág.  56).  Assim,  entendemos  que  a
proposição de cursos de graduação ou pós-graduação é de responsabilidade do campus
propositor do curso. A Diretoria de EaD não propõe a criação de cursos. Neste sentido,
pensamos  que  os  documentos  comprobatórios  devem  ser  solicitados  ao  campus
propositor do curso, no caso Campus São Borja.

2.5.1.2. Manifestação de concordância em implementar as recomendações:

-

2.5.1.3. Manifestação dos motivos para não implementar as recomendações e/ou de alternativas

para solucionar a constatação apresentada

-

2.5.2. Conclusão da Auditoria

Preliminarmente,  recomendou-se  que  a  Diretoria  de  Educação  a  Distância  avaliasse  a

conveniência e a viabilidade de adotar a providência: 6. Apresentar documentação comprobatória

das  aprovações pela Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura e pela Pró-Reitoria de Gestão

de Pessoas quanto ao PPC do curso de Geografia (UAB).
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O gestor  se  manifestou  no  sentido  de  que  os  documentos  comprobatórios  devem ser

solicitados ao campus propositor do curso, no caso Campus São Borja.

Na reunião realizada em 20/07/2020 a AUDIN comprometeu-se em solicitar ao Campus São

Borja esclarecimentos sobre a existência dos pareceres não encontrados no processo. Em resposta

ao processo nº 23100.009970/2020-08, o Diretor do campus São Borja informou que:

O Curso de Geografia foi oferecido a partir de uma parceria UNIPAMPA/UAB, sendo esta
responsável  pelos  encargos  financeiros  e  orçamentários  do curso.  Seu  projeto  político
pedagógico foi construído por um grupo de professores e aprovado no âmbito do Campus
prevendo uma única oferta para um grupo de 18 polos com 50 vagas para cada polo. Foi
aprovado, também, nas instâncias superiores inclusive pelo CONSUNI. Considerando ser
um curso diferenciado,  oferecido na modalidade a distância e custeado pela UAB, não
traria reflexo aos encargos dos professores e nem na infraestrutura do Campus, o que
justifica a não anexação de documentos de aprovação pela PROPLAN e pela PROGEPE.

Destaca-se  que,  no  processo  23100.003402/2017-90  (aprovação  do  PPC  do  curso  de

Geografia UAB), não constam justificativas para aprovação em desacordo com o fluxo instituído.

Além disso, na reunião do dia 20/07/2020, a Chefe da Divisão de Educação a Distância informou

que “os cursos a distância devem seguir os fluxos normais, como os presenciais”.

Assim, ressalta-se a necessidade de atentar para que exista padronização e observância aos

fluxos  instituídos  na  Unipampa.  Caso  seja  necessário  um  fluxo  diferenciado  para  os  cursos  a

distância, deverá ser providenciada a sua elaboração.

A recomendação será baixada, uma vez que foi  informado pelo gestor a inexistência da

documentação solicitada pela AUDIN. Presume-se que houve assunção de riscos pelos gestores

que decidiram pela aprovação sem a observância dos fluxos normais.

3. CONCLUSÃO

Sobre  os  processos  internos  relacionados  à  seleção  de  recursos  humanos  nos  cursos

ofertados pela UAB, verificou-se a necessidade de registro das avaliações de todas as fases do

certame de seleção em processo administrativo formalizado. Apesar das constatações efetuadas,
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pode-se  afirmar  que  as  seleções  de  recursos  humanos,  de  forma  geral,  ocorreram  em

conformidade e possuem controles instituídos, em que pese a necessidade de melhoria.

Sobre  os  recursos  financeiros  do  Sistema  UAB  recebidos  pela  Unipampa,  verificou-se

fragilidade nos  controles  sobre a execução orçamentária  dos  TED 7305 e  5414 e ausência de

controle prévio ao pagamento de bolsistas. Apesar disso, com relação aos pagamentos analisados

com uso dos recursos dos TED, evidenciou-se que ocorreram em conformidade com o Plano de

Trabalho.

Por fim, evidenciou-se a ausência de diretrizes institucionais para abertura de cursos e de

vagas  na  educação a  distância  e  a  inobservância  no fluxo de  aprovação  do PPC do Curso  de

Geografia/UAB.

Conclui-se,  portanto,  que os  objetivos  traçados  nesta  auditoria  foram alcançados.  As  5

recomendações realizadas no Relatório Preliminar, após ajustes devido à manifestação do gestor,

foram transformadas em 4 recomendações neste Relatório Final, conforme Apêndice I.

Os gestores deverão preencher o Plano de Providências e as recomendações expedidas

serão monitoradas pela Auditoria Interna.

Bagé, 19 de agosto de 2020.

Cândida Dutra Garcia Cougo da Costa
Auditora

Ivani Soares
Secretária Executiva

De acordo,

Gabriela Giacomini de Macedo
Auditora

Coordenadora da AUDIN
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APÊNDICE I – RECOMENDAÇÕES NO RELATÓRIO FINAL

Constatação Recomendação Responsáveis

1.  Ausência  de  documentação
referente às etapas de seleção
para professor e tutor.

1.  Recomenda-se  orientar  os  setores  envolvidos  para  que
concentrem todos os documentos e atos referentes aos processos
seletivos de professores UAB, por edital, em um mesmo processo
administrativo, incluindo o devido registro das avaliações de todas
as fases do certame de seleção. Coordenadoria

de Processos
acadêmicos2.  Recomenda-se  orientar  os  setores  envolvidos  para  que

concentrem todos os documentos e atos referentes aos processos
seletivos  de  tutores  UAB,  por  edital,  em  um  mesmo  processo
administrativo, incluindo o devido registro das avaliações de todas
as fases do certame de seleção.

3. Ausência de controle prévio
ao pagamento das bolsas UAB.

3.  Recomenda-se  elaborar  procedimento  padronizado,  a  ser
observado previamente ao pagamento das bolsas, de controle de
frequência e confirmação das atividades dos bolsistas UAB.

Coordenadoria
UAB

4.  Ausência  de  política
institucional  para  abertura  de
cursos e de vagas na educação
a distância.

4.  Recomenda-se  conduzir  e  fazer  os  encaminhamentos
necessários à elaboração de política institucional  de educação a
distância, a ser aprovada pelas Instâncias cabíveis na Unipampa.

PROGRAD
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