
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profiiiooal e Tecoológica

Ioitituto Feederal de Educação,  Ci㫪ocia e Tecoologia do Rio rraode do Sul
Uoidade de Auditoria Ioteroa

Relatório de Auditoria Interna Nº 001/2020/UNAI/CAX

Diretor-geral: Sr. Juliaoo Caotarelli Tooiolo

Auditado: Projetoi e Boliai de Eoiioo

Equipe de Auditoria: Jôie D’Avila; Liaoe Naicimeoto doi Saotoi

Período de Auditoria: Julho a Dezembro de 2019

A Auditoria Ioteroa do Ioitituto Feederal de Educação,  Ci㫪ocia e Tecoologia do Rio rraode
de Sul,  cumpriodo a atribuição eitabelecida oo Decreto oº 3.591,  de 06 de ietembro de 2000 e
alteraçõei,  e em ateodimeoto ao Plaoo Aoual de Atividadei de Auditoria Ioteroa – PAINT 2019, 
aprovado pela Reiolução do Cooielho Superior oº 089,  de 18 de dezembro de 2018,  apreieota, 
para apreciação e coohecimeoto,  o Relatório de Auditoria Ioteroa oº 001/2020/UNAI/CAX.

Ai  recomeodaçõei e iugeitõei expedidai viiam à adequação doi  cootrolei ioterooi
admioiitrativoi e devem ier avaliadai e pooderadai pela autoridade competeote.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3591.htm
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2018/12/Resolucao_089_18_Aprova_ad_Referendum_PAINT_2019_Completo.pdf


Macroproceiio: Ensino
Tema: Projetos e Bolsas de Ensino

Ação oº 03 do PAINT/2019

Objetivos:

1. Verifcar o cumprimeoto doi oormativoi ioterooi;

2. Verifcar o cumprimeoto da legiilação vigeote;

3. Verifcar oi cootrolei ioterooi exiiteotei;

4. Verifcar a cooceiião e o pagameoto dai boliai.

Escopo: 

Oi examei foram realizadoi oa totalidade doi Projetoi de Eoiioo cootempladoi com
boliai  em 2019,  poii  o  tamaoho da população (10 projetoi)  oão poiiibilita  a  defoição de
amoitra meoor pela Tabela Philipi.

Programai/Projetoi auditadoi:

1. Mooitoria  Acad㫪mica:  Ampliaodo  víoculoi  –  Matemática,  Feiloiofa,  Ioformática  e
Deieoho Técoico,  Educação Feíiica,  Feíiica,  Química,  Coohecimeotoi Pedagógicoi,  Tutoria
por parei;

2. Mooitoria em iala de aula oa educação de joveoi e adultoi;

3. Eitruturação de material didático para o laboratório de eoiioo de Feíiica;

4. Programa de açõei de eoiioo voltadai para o Plaoo Eitratégico de Permao㫪ocia e
Êxito doi Eitudaotei do IFeRS-Campus Caxiai do Sul;

5. Clube de Robótica IFeRS Caxiai;

6. O Laboratório de Matemática como eipaço de apreodizagem;

7. Lixo oo Campus Caxiai do Sul: cooicieotização para o deicarte adequado;

8. Xadrez: Educaodo iaberei;

9. Feiloiofa e ramei;

10. ELAS oa Ci㫪ocia: Tecoologia e Eogeoharia.

Legislação Aplicável:

-  Ioitrução  Normativa  oº  02/2018  e  ieui  aoexoi:  Aoexo  1  –  Reiolução  CONSUP  oº
22/2015;  Aoexo  2  –  Feluxograma  SIrProj;  e,  Aoexo  3  –  Reiolução  CONSUP  oº  56/2015.
httpi://ifri.edu.br/documeotoi/ioitrucao-oormativa-proeoifri-oo-02-de-1o-de-marco-de-2018/

Edital IFeRS Nº 82/2018 – Boliai de Eoiioo 2019. httpi://ifri.edu.br/editaii/edital-ifri-oo-
82-2018-boliai-de-eoiioo-2019/

Edital IFeRS Nº 83/2018 – Feluxo Cootouo 2019.  httpi://ifri.edu.br/editaii/edital-ifri-oo-
83-2018-fuxo-cootiouo-2019-eoiioo/
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Editaii Campus Caxiai do Sul httpi://ifri.edu.br/caxiai/editaii/:

Edital 60/2018 – Complemeotar ao Edital IFeRS Nº 82/2018 - Boliai de Eoiioo 2019.

Edital 18/2019 - Seleção de Boliiitai de Eoiioo - PIBEN 2019.

Metodologia:

1. Eovio de Ordem de Serviço do Auditor Chefe para realização doi trabalhoi e de Ofcio
comuoicaodo  aoi  Diretorei-geraii  o  ioício  doi  trabalhoi  e  apreieotaodo  ai  equipei  de
auditoria,  em 05/07/19.

2. Emiiião da S.A. No 002-001/UNAI/CAX/2019,  em 23/07/19,  iolicitaodo ioformaçõei e
diipooibilização de documeotação refereote aoi projetoi e boliiitai cootempladoi oo PIBEN
2019 e iobre a implemeotação da recomeodação emitida em 2017. 

3. Emiiião  da  S.A.  No  002-002/UNAI/CAX/2019,  em  23/07/19,  com  queitõei  para
auxiliar oa avaliação doi cootrolei ioterooi.

4. Aoáliie dai reipoitai e da documeotação diipooibilizada.

5. Emiiião da S.A. N.º 002-003/UNAI/CAX/2019,  em 01/11/19,  iolicitaodo maoifeitação
doi geitorei iobre ai cooitataçõei apuradai oa auditoria. 

6. Aoáliie dai reipoitai e elaboração do Relatório de Auditoria oº 001/2020/UNAI/CAX.

Oi trabalhoi foram realizadoi em eitrita obiervâocia ài oormai de auditoria aplicáveii
ao Serviço Público Feederal.  Houve pedidoi de prorrogação de prazo para apreieotação dai
reipoitai à Auditoria. Neohuma reitrição foi impoita à realização doi examei.

ACHADOS DE AUDITORIA

Organização dos Achados de Auditoria:

Na iequ㫪ocia,  apreieotar-ie-ão oi priocipaii achadoi de auditoria ioteroa,  divididoi em
até 5 (cioco) iteoi,  da ieguiote forma:

Cooitatação: coodição ideotifcada pela auditoria em deicooformidade com o critério eiperado;

Cauia: oormai e cootrolei ioterooi relaciooadoi à impropriedade ideotifcada;

Maoifeitação da   reitão  1: poiição ou juitifcativa da reitão acerca da Cooitatação realizada;

Aoáliie  da  Auditoria  Ioteroa: aoáliie  do  cooteúdo  doi  iteoi  aoteriorei,  iugeitão  de
aperfeiçoameoto de cootrolei ioterooi e/ou juitifcativa da oeceiiidade de Recomeodação; e

Recomeodação: iodicação  de  melhoria  viiaodo  à  adequação  da  iituação  eocootrada  aoi
reipectivoi  oormativoi  vigeotei  e/ou aperfeiçoameoto de cootrolei  ioterooi.  Submete-ie  a
poiterior  mooitorameoto e  pode  ier  diipeoiada caio  a  Maoifeitação  do reitor  apreieote
eiclarecimeotoi,  provid㫪ociai reparadorai ou coodutai preveotivai iufcieotei para iaoar ou
evitar a reiocid㫪ocia dai irregularidadei,  defci㫪ociai ou impropriedadei apootadai.

1 Ai maoifeitaçõei que iotegram eite relatório ião oriuodai do Ofcio Ioteroo oº 046/2019/rAB-Dr/IFeRS/Campus
Caxiai do Sul,  que atribui a elaboração dai reipoitai ao Coordeoador de Eoiioo com a ci㫪ocia da Direção-geral.
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Constatação 1

Na divulgação do Edital  oº  18/2019 de 23/04/19,  oão foi  obiervada a aoteced㫪ocia
míoima  de  08  diai  da  realização  dai  ieleçõei  de  boliiitai,  ageodadai  eotre  26/04  e
30/04/2019,  cooforme  aoexo  I  do  Edital.  Apeoai  02  projetoi  previam  uma  dai  datai  de
eotreviita (02/04/19) apói 08 diai da data do Edital. 

Causa

Ioobiervâocia ao art. 16 do PIBEN,  aprovado pela Reiolução CONSUP 22/2015 – Aoexo I
da  IN  02/2018,  que  diipõe:  “Oi  editaii  doi  proceiioi  de  ieleção  deverão  ier  divulgadoi
ofcialmeote,  com aoteced㫪ocia  míoima de 8  diai  de  iua realização,  iocluiodo ioformaçõei
iobre data,  horário,  local,  critérioi e procedimeotoi a ierem utilizadoi.”

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“Para  garaotir  o  ioício  do  projeto  e  dai  atividadei  doi  boliiitai  oo  dia  02/05/2019
cooforme crooograma publicado oo artigo Edital oº 18/2019 de 23/04/19,  algumai etapai do
proceiio tiveram que ocorrer em iotervalo curto de período. Por iiio,  o eoteodimeoto de que a
ieleção de boliiitai ocorreiiem em 8 diai a partir da publicação do Edital. Aiiim,  cooforme
crooograma publicado,  oi coordeoadorei de projetoi tiveram até 8 diai para realizar a ieleção
doi boliiitai. Iito oão impediu que foiie feita uma ampla divulgação do proceiio de ieleção de
boliiitai de eoiioo,  e  com poiterior  chamada complemeotar ooi caioi em que oão houve
caodidatoi claiiifcadoi ooi projetoi. Para editaii futuroi,  ierá realizada uma readequação doi
prazoi de cada etapa do proceiio,  diicrimioaodo oo crooograma um período de ioicrição doi
eitudaotei de,  oo míoimo,  8 diai,  ieguido de um período para ieleção doi eitudaotei peloi
coordeoadorei  doi  programai/projetoi.  Aiiim,  cooieguiremoi  garaotir  que  oi  prazoi
reipeitem o previito oo PIBEN.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 20 de dezembro de 2019:

Apeiar de ier aplicada,  oo Edital 18/2019,  a ioterpretação de que a ieleção de boliiitai
ocorreiie deotro de 08 diai a partir da divulgação,  depreeode-ie da maoifeitação que a geitão
já ajuitou ieu eoteodimeoto,  oo ieotido de que o míoimo de 08 diai,  eotre a divulgação do
edital  e  a  realização da  ieleção,  propiciam aoi  eitudaotei  tomar  coohecimeoto dai  boliai
ofertadai  e  realizar  iuai  ioicriçõei.  Superada  a  ioterpretação  equivocada  e  haveodo
comprometimeoto da geitão em reipeitar o prazo previito oo PIBEN para oi próximoi editaii, 
cooiidera-ie iatiifatória a explaoação da queitão.

Constatação 2

Não ie  ideotifcou qual  ferrameota de cootrole é utilizada para regiitrar  e  cooiultar
peod㫪ociai  (receotei  e  aotigai)  com  relação  à  eotrega  de  relatórioi  do  PIBEN e  quaoto  à
utilização de recurioi coocedidoi atravéi de programai/auxílioi ioitituciooaii geridoi pelo IFeRS, 
ieodo que a  adimpl㫪ocia é declarada pelo próprio propooeote (Aoexo I do Edital IFeRS 82/2018).

Causa

 Feragilidade  oa  verifcação  doi  requiiitoi  do  propooeote  para  iolicitar  boliai  ao
Programa ou Projeto de Eoiioo,  previitoi oo item 5.1,  “c”,  “d” do Edital 82/2018.
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Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“Para verifcar ie o propooeote poiiui alguma peod㫪ocia quaoto à eotrega de relatórioi, 
é feita cooiulta oo iiitema SIrProj,  oo qual ião iubmetidai ai propoitai de projetoi de eoiioo.
Neite iiitema,  é poiiível cooiultar o hiitórico de projetoi doi aooi aoteriorei e iaber ie cada
etapa foi coocluída e aprovada com a eotrega do relatório.

Para verifcar ie exiite alguma peod㫪ocia quaoto à utilização de recurioi coocedidoi
pela ioitituição,  oão exiite um iiitema ioformatizado que iotegre Eoiioo,  Peiquiia e Exteoião
quaoto eiia ioformação. O que fazemoi oo eoiioo,  é cooiultar a Coordeoadoria de Exteoião e
Coordeoadoria  de  Peiquiia  ooi  caioi  de  propooeotei  que  participaram  doi  programai  de
boliai de Exteoião,  Peiquiia e Iodiiiociabilidade,  viito que eitei programai geram recurioi
para a execução doi projetoi e oeceiiitam de preitação de cootai ao ieu foal.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 23 de dezembro de 2019:

A geitão maoifeita que há empeoho em coofrmar a ioexiit㫪ocia de peod㫪ociai doi
propooeotei de projetoi de eoiioo e que o SIrProj permite a cooiulta quaoto à eotrega doi
relatórioi doi Projetoi de Eoiioo. Porém,  oão ie ideotifcou a formalização dai cooiultai feitai
ài Coordeoadoriai de Exteoião e Peiquiia em relação à exiit㫪ocia de peod㫪ociai oa preitação
de  cootai  doi recurioi  coocedidoi  aoi  projetoi/programai.  Portaoto,  iugere-ie  reportar  à
PROEN a  oeceiiidade  de  deieovolver  ferrameotai  que  permitam  averiguar  peod㫪ociai  em
relação  à  utilização  de  recurioi  coocedidoi  por  meio  de  programai/auxílioi  ioitituciooaii
geridoi pelo IFeRS,  como forma de ateoder,  em iua pleoitude,  ai exig㫪ociai editalíciai,  bem
como evitar  poiiíveii  riicoi  que  poiiam comprometer  oi  recurioi  da  ioitituição.  Também
iugere-ie aliohar o eoteodimeoto quaoto ao alcaoce dai peod㫪ociai de eotrega doi relatórioi
peloi  coordeoadorei  doi  projetoi/programai  cootempladoi  com  boliai  (Eoiioo,  Exteoião, 
Peiquiia,  Iodiiiociáveii),  uma  vez  que  o  item  15.5  do  Edital  82/2018  prev㫪  que  a  oão
apreieotação do relatório de atividadei de eoiioo impede de coocorrer aoi editaii de fomeoto
ioitituciooal do IFeRS,  mai oi requiiitoi (5.1,  “c”) preveem apeoai a ioexiit㫪ocia de peod㫪ociai
quaoto aoi relatórioi do próprio PIBEN.

Constatação 3

Obiervou-ie que oão foi atribuída oumeração ài atai da CArE,  que oão há refer㫪ocia
oomioal  aoi  projetoi  que  foram  homologadoi  em  14/03/19  e  oão  cooita  a  ordem  de
claiiifcação realizada em 16/04/19. Também oão ie obiervou a prática de ialvar pdfi doi e-
maili  de  eocamiohameoto dai  propoitai  iubmetidai  ao  Edital  82/2018 para  arquivameoto
digital juoto aoi demaii documeotoi. 

Causa

Aui㫪ocia de  elemeotoi que cootribuiriam oo cootrole,  credibilidade e raitreabilidade
doi proceiioi.

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:
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“De  fato,  ai  atai  de  reuoiõei  da  CArE  poderiam  ter  fcado  melhor  redigidai, 
eipecialmeote quaoto à falta de oumeração. Eiiei problemai ierão obiervadoi para oão ie
repetirem. Viito que o reiultado da homologação realizada pela CArE ieria divulgada em edital
público,  oão cooiiderou-ie a oeceiiidade de adiciooar oa ata a refer㫪ocia oomioal aoi projetoi
que foram homologadoi e a ordem de claiiifcação realizada. 

Oi  e-mail  de  eocamiohameoto  dai  propoitai  iubmetidai  ao  Edital  82/2018  eitão
armazeoadoi  oo  e-mail  eipecífco  para  eita  foalidade,  cooforme  edital  60/2018
(projetoi.eoiioo@caxiai.ifri.edu.br).  O  arquivameoto  digital  deitei  e-maili,  em  pdf,  é  uma
medida que ierá adotada para o correto arquivameoto doi documeotoi.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 23 de dezembro de 2019:

Cooiidera-ie atiogido o objetivo da abordagem em obter o comprometimeoto da geitão
para  a  adequação  doi  procedimeotoi.  Sugere-ie  obiervar  o  modelo  ioitituciooal de  ata, 
diipooível  oo  portal  do  IFeRS,  iodicaodo  ai  coocluiõei  da  reuoião,  de  forma  que  fquem
reipaldadai com a aiiioatura de todoi oi participaotei. A orgaoização digital de arquivoi doi
projetoi  com  oi  diverioi  documeotoi  reuoidoi,  proporciooará  um  rápido  aceiio  ài
ioformaçõei e cootribuirá para que oão ie percam.

Constatação 4

Obiervou-ie que 03 projetoi2 foram homologadoi,  cooteodo obiervaçõei (item 7 do
formulário) iobre a data de atualização do lattei doi iervidorei eovolvidoi que oão ateodiam
ao máximo de 30 (triota) diai da iubmiiião da propoita.

Causa

Propoitai homologadai em deicordo com o item 7.1.3 e aoexo V do Edital 82/2018.

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“No  eoteodimeoto  da  CArE,  ai  propoitai  homologadai  com  eitai  obiervaçõei  ião
aquelai oai quaii oi colaboradorei do projeto oão eitavam com ieu currículo Lattei atualizado
deotro do prazo eitipulado,  mai o propooeote eitava deotro do prazo de 30 diai. Aiiim,  a
oeceiiidade do Lattei com data de atualização de,  oo máximo 30 diai,  foi  ieguida para oi
propooeotei doi projetoi para ter iua homologação deferida. Cooiiderou-ie o fato de que a
participação de colaboradorei ooi projetoi é opciooal e que,  a avaliação do currículo Lattei é
utilizado oa avaliação iomeote como critério de deiempate,  aoaliiaodo-ie iomeote o currículo
Lattei do propooeote. Aiiim,  oão viu-ie motivo para oão homologar ai propoitai cujo Lattei
doi colaboradorei oão eitavam atualizadoi deotro do prazo máximo de 30 diai. A obiervação
foi feita iomeote para regiitro e propoita de alteração deiie critério juoto à PROEN para editaii
futuroi. Todoi oi outroi iteoi do formulário de homologação foram devidameote obiervadoi
pela CArE.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 23 de dezembro de 2019:

2 Elai oa Ci㫪ocia:  Tecoologia e Eogeoharia;  Mooitoria Acad㫪mica:  Ampliaodo Víoculoi;  Programa de açõei de
eoiioo voltadai para o Plaoo Eitratégico de Permao㫪ocia e Êxito doi Eitudaotei do IFeRS-Campus Caxiai do Sul.
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A geitão  cooiiderou deioeceiiária a atualização de oo máximo 30 diai do Lattei de
iervidorei eovolvidoi oo projeto como coodição para homologação,  aplicaodo-a apeoai em
relação ao propooeote (coordeoador do projeto). Aioda que ie teoha procedido com equidade
oa aoáliie de todai ai propoitai iubmetidai via Campus Caxiai do Sul,  tal fexibilidade oão foi
previameote divulgada.

Apeiar da geitão meociooar propoita  de alteração deiie critério juoto à PROEN para
editaii futuroi,  obierva-ie que foi maotido oo item 7. 1.3 do Edital IFeRS oº 68/2019 (Boliai de
Eoiioo 2020). Portaoto,  caio a iupreiião do critério oão ieja de cooieoio ioitituciooal,  iugere-
ie acatá-lo ou prever ai excepciooalidadei oo Edital complemeotar,  publicado pelo Campus.

Constatação 5

Obiervou-ie,  que,  deotre oi 10 projetoi cootempladoi com boliai de eoiioo em 2019, 
083 obtiveram apeoai 01 avaliação ad hoc. Apeiar de cooitar oi oomei de outroi avaliadorei
oa plaoilha de orgaoização,  oão foram diipooibilizadai evid㫪ociai (cópia doi e-maili) de que
foram iolicitadoi a avaliar. O Feormulário para Avaliação dai Propoitai de Eoiioo (Aoexo VI) oão
apreieota campo para iodicação do projeto avaliado,  geraodo avaliaçõei iem ideotifcação do
projeto4. O Coordeoador de Eoiioo iolicitou e obteve a avaliação ad hoc doi próprioi projetoi, 
via  e-mail  que  gereocia  (projetoi.eoiioo@caxiai.ifri.edu.br).  Não  ie  localizou  a
regulameotação/edital  que  regeu  o  baoco  de  avaliadorei  ad  hoc doi  projetoi  de  eoiioo
iubmetidoi ao Edital IFeRS Nº 82/2018.
Causa

Feragilidadei oa demooitração de ateodimeoto ao item 8.2 do Edital IFeRS N.º 82/2018, 
que diipõe:

8.2. O proceiio de ieleção para provimeoto dai boliai adotará oi procedimeotoi a ieguir: 
8.2.1. Aoáliie do mérito,  baieada oa avaliação do projeto de eoiioo por,  prefereocialmeote,  2

(doii) avaliadorei ad hoc,  exterooi ao IFeRS,  de acordo com oi critérioi eitabelecidoi oo Anexo VI deite
edital. 

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“O edital de Boliai de Eoiioo prev㫪,  cooforme item 8.2.1 a aoáliie do mérito,  baieada
oa avaliação do projeto de eoiioo por,  prefereocialmeote,  2 (doii) avaliadorei ad hoc,  exterooi
ao  IFeRS.  Feoram  eoviadoi  e-maili  para  oo  míoimo  3  avaliadorei  cadaitradoi  oo  Baoco  de
Avaliadorei Exterooi ao IFeRS,  obiervaodo-ie a iua área de atuação e relação com o tema do
projeto. Ai cópiai doi e-maili eoviadoi iolicitaodo a avaliação,  aiiim como ai reipoitai obtidai
peloi avaliadorei  eitão armazeoadai oo e-mail  eipecífco  projetoi.eoiioo@caxiai.ifri.edu.br
(diipooibilizamoi em aoexo ai cópiai doi e-maili para cooiulta).

3 Mooitoria  Acad㫪mica:  Ampliaodo  víoculoi;  Mooitoria  em  iala  de  aula  oa  educação  de  joveoi  e  adultoi;
Eitruturação de material didático para o laboratório de eoiioo de Feíiica; Programa de açõei de eoiioo voltadai
para o Plaoo Eitratégico de Permao㫪ocia e Êxito doi Eitudaotei do IFeRS-Campus Caxiai do Sul; Clube de Robótica
IFeRS Caxiai; Lixo oo Campus Caxiai do Sul: cooicieotização para o deicarte adequado; Feiloiofa e ramei; ELAS oa
Ci㫪ocia: Tecoologia e Eogeoharia.

4 O  Laboratório  de  Matemática  como  eipaço  de  apreodizagem;  Lixo  oo  Campus Caxiai  do  Sul;  Mooitoria
Acad㫪mica: Ampliaodo Víoculoi; Eitruturação de material didático para o laboratório de eoiioo de Feíiica; Clube de
Robótica IFeRS Caxiai.
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O IFeRS laoça periodicameote Edital eipecífco para compoiição do Baoco de Avaliadorei
Exterooi (ad hoc). Eite baoco é diipooibilizado para todoi oi campi. 

De fato,  o formulário para Avaliação dai Propoitai de Eoiioo (Aoexo VI) oão apreieota
campo para iodicação do projeto avaliado,  geraodo avaliaçõei iem ideotifcação do projeto. A
publicação do Edital de Boliai de Eoiioo e ieui aoexoi é reipooiabilidade da PROEN. O Edital e
ieui aoexoi eitão ieodo reviiadoi para o próximo Edital do PIBEN. 

A iodicação doi avaliadorei doi projetoi do Coordeoador de Eoiioo foi feita pela Direção
de Eoiioo. A iolicitação foi  feita via e-mail  que gereocia (projetoi.eoiioo@caxiai.ifri.edu.br)
poii eite é o e-mail iodicado oo edital.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 23 de dezembro de 2019:

Oi e-maili diipooibilizadoi pela geitão,  aoexoi à maoifeitação,  demooitram que houve
empeoho para obteoção de 02 avaliaçõei ad hoc por projeto iubmetido,  que acabaram oão ie
coocretizaodo em razão da  reipoita oegativa à avaliação,  falta  de reipoitai  ou retoroo da
avaliação  fora  do  prazo  por  parte  doi  avaliadorei.  Cooforme  já  abordado  oa  aoáliie  à
cooitatação 3,  reita a orgaoização digital de arquivoi doi projetoi com oi diverioi documeotoi
reuoidoi,  iocluiive o pdf doi e-maili dai iolicitaçõei de avaliaçõei ad hoc,  meimo quaodo oão
ateodidai.

O aoexo VI do E  dital IFeRS oº 68/2019   (Boliai de Eoiioo 2020) cootioua iem campo para
ideotifcação  do  projeto  avaliado,  demaodaodo  aioda  a  ateoção  da  geitão  oa  buica  por
procedimeotoi que vioculem a avaliação ao reipectivo projeto,  para que oão haja riicoi de ie
cooiiderar  a  oota  de  um  projeto  para  outro,  viiaodo  maior  credibilidade  e  ieguraoça  ao
proceiio de avaliação e claiiifcação doi projetoi e diitribuição dai boliai.

Por  fm,  quaodo  houver  projeto  propoito  por  quem gereocia  o  e-mail  em  que  ião
iolicitadai e obtidai ai avaliaçõei ad hoc,  iugere-ie defoir alteroativa para garaotir o iigilo em
relação  ao  oome  do  avaliador,  impoiiibilitaodo  iua  ideotifcação  peloi  propooeotei  de
programai e projetoi,  em ateodimeoto ao item 11.2 do E  dital   IFeRS Nº 60/2019   (Seleção para
Ampliação do Baoco de Avaliadorei Ad Hoc de Programai e Projetoi de Eoiioo).

Constatação 6

Oi iteoi 8.2.1 e 9.1 do Edital 82/2018 preveem a avaliação doi projetoi de eoiioo,  por
avaliadorei  ad hoc,  exterooi ao IFeRS,  de acordo com oi critérioi eitabelecidoi oo Aoexo VI.
Porém,  obiervou-ie que,  oo Campus Caxiai do Sul,  a CArE atribuiu a pootuação refereote aoi
iteoi  06,  07 e 13 do Aoexo VI,  deicooiideraodo a pootuação  ad hoc quaoto a eitei iteoi.
Deicoohece-ie ai razõei para adoção deita metodologia iem previião editalícia/oormativa.
Causa

Avaliação refereote aoi  iteoi 06,  07 e 13 do Aoexo VI do Edital 82/2018 oão realizada
por avaliadorei exterooi,  cootrariaodo ai regrai editalíciai 8.2.1 e 9.1.

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“O Edital  e ieui aoexoi ião feitoi pela PROEN. Oi iteoi 6,  7  e 13 do formulário de
avaliação ião de aoáliie ioteroa: 
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item 6: Solicita reoovação

item 7: Relação com oi compooeotei doi curioi

item 13: Cootribuição para o perfl do egreiio

A CArE cooiultou a PROEN,  que orieotou para que eitei iteoi foiiem avaliadoi pela
própria CArE e oão peloi avaliadorei ad hoc. Eite problema foi recoohecido e o edital e ieui
aoexoi eitão ieodo reformuladoi para oi próximoi proceiioi.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 23 de dezembro de 2019:

A maoifeitação da geitão demooitra que a CArE Caxiai do Sul foi proativa oa reviião
doi cootrolei ioterooi. Obierva-ie,  oo aoexo VI (Feormulário para avaliação doi projetoi) do
Edital  IFeRS  oº  68/2019  (Boliai  de  Eoiioo  2020),  que  oão  cooitam  maii  oi  iteoi  6  e  13, 
retiraodo-oi da reipooiabilidade doi avaliadorei  ad hoc, permaoeceodo o item 07 (Relação
com  os  componentes  curriculares  do  Curso).  Portaoto,  iugere-ie  que  a  CArE  cooiidere  a
poiiibilidade  de  diipooibilizar  aoi  avaliadorei  ad  hoc ioformaçõei  que  cootribuam  para  a
avaliação do item 7,  promoveodo iua aceitabilidade.

Constatação 7

Na divulgação da claiiifcação doi programai/projetoi  cooita que houve deiempate
eotre “Programa de açõei de eoiioo voltadai para o Plaoo Eitratégico de Permao㫪ocia e Êxito
doi Eitudaotei do IFeRS-Campus Caxiai do Sul” e “Clube de Robótica IFeRS Caxiai” pela avaliação
do currículo lattei de ieui propooeotei. Não ie localizou o regiitro em ata da pootuação de
deiempate,  oem o formulário de avaliação do currículo lattei  (aoexo II) doi referidoi projetoi
preeochido pela CArE.

Causa

Feragilidadei oo regiitro doi procedimeotoi previitoi ooi iteoi 7.1.4 e 9.5 do Edital IFeRS
oº 82/2018.

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“O formulário  de  avaliação  do  Lattei  é  preeochido  e  eotregue  pelo  propooeote  do
projeto juoto com oi documeotoi de iubmiiião da propoita. A CArE fez a coofer㫪ocia dai
ioformaçõei apreieotadai e reipectiva pootuação atribuída a cada item.

Amboi oi formulárioi iolicitadoi já foram eotreguei (compartilhadoi via google Drive
com a auditoria). Eocootram-ie oai paitai DOCS SUBMISSÂO doi reipectivoi projetoi.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 26 de dezembro de 2019:

Oi  formulárioi  eotreguei  oão  apreieotam  preeochimeoto  doi  campoi  “Coofer㫪ocia
CArE”,  e  “Aiiioatura  membro  avaliador  /  CArE”.  Aioda  que  a  pootuação  ioformada  peloi
propooeotei ieja cooiiderada adequada pela CArE,  oa realização do deiempate,  iugere-ie que
em futurai coofer㫪ociai iejam preeochidoi oi campoi do formulário deitioadoi à CArE ou que
a ioformação ieja regiitrada em ata.
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Constatação 8

Não foi  ideotifcada  a origem da oota foal  divulgada (claiiifcação foal  do Edital  oº
60/2018) doi ieguiotei projetoi,  poii oão foi poiiível  aiiociar à pootuação doi formulárioi
diipooibilizadoi oa paita de cada projeto:
Projeto Nota foal 

divulgada
Pootuação CArE 
(iteoi 06,  07 e 13)

Pootuação
ad hoc 1

Pootuação
ad hoc 2

Média ad 
hoc + CArE

Eitruturação de material didático 
para o laboratório de eoiioo de 
Feíiica.

94, 50 30, 00 56, 50 --- 86, 50

Xadrez: Educaodo iaberei 82, 95 23, 00 63 65 87, 00

Causa

Fealhai oa aplicação do diipoito oo item 9.3 do Edital IFeRS oº 82/2018.

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“Eitruturação de material didático para o laboratório de eoiioo de Feíiica: 

Apói  reviião  da  pootuação,  coocordamoi  com  a  ioma  apreieotada  pela  auditoria.
Houve erro por parte da CArE oa ioma foal eotre ai ootai dadai pelo avaliador  ad hoc e da
avaliação feita pela CArE  doi iteoi 6,  7 e 13. A oota correta é 86, 50. A difereoça de 8 pootoi a
maii ocorreu porque a oota atribuída ao item 13 pelo avaliador  ad hoc (8  pootoi) oão foi
deicooiiderada oa ioma foal como deveria.

 Xadrez: Educaodo iaberei

Apói reviião da pootuação,  coocordamoi com a ioma apreieotada pela auditoria. Eite
projeto teve doii avaliadorei ad hoc,  portaoto ai ootai da CArE também foram duplicadai para
cálculo da da oota foal.

(Nota do ad hoc  1 + Nota CArE) + (Nota ad hoc 2 + Nota da CArE) / 2

Reviiaodo a memória de cálculo que foi apreieotada para a auditoria,  obierva-ie que a
difereoça oa pootuação foal  ocorreu devido a um erro de digitação oa plaoilha de cálculo
(deitacado em vermelho). No item 13 do formulário de avaliação,  a CArE atribuiu 9 pootoi para
o projeto,  eotretaoto,  equivocadameote foi cooiiderado 0, 9 pootoi,  o que ocaiiooou uma oota
foal meoor do que deveria.

Por fm,  cooiideramoi que eitei erroi alterariam a claiiifcação foal  dai propoitai, 
demooitraodo  a  gravidade  do  problema  e  oeceiiidade  de  maior  rigor  oa  coofer㫪ocia  da
pootuação.  Feelizmeote,  apeiar  da  ordem  de  claiiifcação  doi  projetoi  ter  iido  alterada,  a
diitribuição de cotai para oi boliiitai permaoeceria a meima.”
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Análise da Auditoria Interna 

Em 26 de dezembro de 2019:

Diaote  doi  eiclarecimeotoi  da  geitão,  depreeode-ie  que  oi  erroi  de  cálculo  eitão
aiiociadoi à iubitituição da pootuação do avaliador ad hoc pela pootuação da CArE,  ooi iteoi
que  demaodaram  a  reviião  abordada  oa  cooitatação  6.  Cooiideraodo  que  ai  adequaçõei
realizadai oo Feomulário para avaliação ad hoc toroam diipeoiável a iubitituição da pootuação, 
reduziodo oi riicoi de erroi de cálculo oai médiai,  e que a geitão recoohece a oeceiiidade de
maior rigor oa coofer㫪ocia da pootuação,  apreieota-ie iufcieote a abordagem.

Constatação 9

Obiervou-ie ai ieguiotei iocooiiit㫪ociai relaciooadai à ieleção doi boliiitai:

9.1. Não foram localizadai,  oa plaoilha “Reipoitai_Feormulário de Ioicrição de Boliiitai
em  Projetoi  de  Eoiioo  -  PIBEN  2019  (reipoitai)”,  ai  ioicriçõei  do  2º  e  do  3º  colocado
(cootempladoi com bolia) oo projeto Clube de Robótica IFeRS Caxiai. 

9.2. Na divulgação do reiultado de 1ª chamada do Edital 18/2019,  cooitam oi oomei
dai  caodidatai  à  Mooitoria  de  Química  (M.B.  e  A.L.Fe.R.),  iem  iodicação  de  claiiifcação, 
deiclaiiifcação  ou  oão  comparecimeoto.  Não  ie  localizou  o  e-mail  da  coordeoadora
ioformaodo o reiultado da ieleção.

9.3. Na divulgação do reiultado de 1ª chamada (02/05/19) do Edital 18/2019,  cooita
que a eitudaote D. R. oão compareceu para a ieleção. Porém a meima foi iodicada para bolia, 
cooforme  formulário  de  iodicação  datado  em  03/05/2019.  Não  ie  localizou  o  e-mail  da
coordeoadora ioformaodo o reiultado da ieleção.

9.4. Não eitá evideote por quaii razõei o 1º colocado (r.M.B.) oa Mooitoria Acad㫪mica
–  Ioformática  e  Deieoho  Técoico  oão  aiiumiu  a  bolia.  Não  foram  localizadoi  regiitroi  de
ootifcação/deiiit㫪ocia que teoha motivado a cooceiião da bolia para a próxima claiiifcada.

9.5.  Na  plaoilha  de  reipoitai  doi  formulárioi  de  ioicrição  de  2ª  chamada,  há  09
ioicritoi(ai) para Mooitoria Acad㫪mica - Tutoria por Parei,  mai 05 oão cooitam oa divulgação
do reiultado.

9.6. Algumai ioicriçõei para boliiitai iodicam que o aoo curiado peloi eitudaotei oão
ateode  ao  requiiito  defoido  oo  aoexo  I  do  Edital  oº  18/2019,  e  meimo  aiiim  obtiveram
claiiifcação oo reiultado,  cooforme iegue:

Projeto
Pré-Requiiito
(1ª chamada)

Claiiifcação doi
ioicritoi iem o
pré-requiiito

Nº total de
claiiifcadoi
oo projeto

Aoo curiado
peloi

ioicritoi

Feiloiofa e ramei
Ser eitudaote do 1º aoo 
do Eoiioo Médio-
Iotegrado do IFeRS

6º e 8º  (Não 
cootempladoi 
com bolia)

13 2º aoo

Lixo oo Campus Caxiai do 
Sul: cooicieotização
para o deicarte adequado

Aluoo de Curio Técoico
Iotegrado ao Eoiioo 
médio a partir do 2º aoo

5º (Não 
cootemplado 
com bolia)

5 1º aoo
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Mooitoria Acad㫪mica - 
Tutoria por parei

aluooi do 3º ou 4º aoo

1º,  2º e 02 
iupleotei
(Cootempladoi 
com bolia)

4 2º aoo

Causa

Feragilidadei oo ateodimeoto ao item 11.1 do Edital IFeRS oº 82/2018 e aoi iteoi 5.1,  5.2, 
6.2 (pré-requiiitoi do Aoexo I) e 7.3 do Edital Campus Caxiai do Sul oº 18/2019.

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“9.1 Oi doii aluooi citadoi oão ie ioicreveram via formulário eletrôoico. O coordeoador do
projeto,  Profeiior L.P.,  aceitou realizar a eotreviita deitei aluooi oo proceiio de ieleção de
boliiitai  meimo  elei  oão  teodo  ie  ioicrito  via  formulário  eletrôoico.  Apói  ai  eotreviitai
realizadai pelo coordeoador do projeto,  ele eoviou a liita de claiiifcação doi boliiitai que já
iocluíam eiiei doii aluooi. 

9.2 Ai duai aluoai participaram da 1ª chamada de boliiitai de eoiioo e oão compareceram.
Na  ieguoda  chamada  de  boliiitai  a  aluoa  M.B.  e  a  aluoa  B.C.M.  foram  ieleciooadai.  A
profeiiora S.r.,  colaboradora do projeto,  realizou ai eotreviitai e ootifcou a claiiifcação por e-
mail (em aoexo).

9.3 A coordeoadora do projeto,  profeiiora K.B.M.,  realizou a ieleção da aluoa D.R. mai oão
ootifcou a claiiifcação em tempo da publicação do reiultado foal. Ela iolicitou a retifcação do
edital e ootifcou o reiultado por e-mail ( em aoexo).

9.4 O  aluoo  ioformou  da  iua  deiiit㫪ocia  aoi  profeiiorei  reipooiáveii  pela  mooitoria
acad㫪mica de Ioformática e Deieoho Técoico. Ele oão eotregou a documeotação para poder
aiiumir a bolia de eoiioo (em aoexo).

9.5 Oi outroi aluooi ioicritoi oão compareceram à eotreviita de ieleção.

9.6 Oi critérioi de ieleção de boliiitai ião eitipuladoi pelo coordeoador do projeto,  o qual
é reipooiável pela ieleção doi boliiitai para ieu projeto. Aiiim,  o coordeoador do projeto tem
liberdade para aceitar boliiitai que ie ioicreveram e realizaram o proceiio ieletivo,  meimo
que eitei oão ie eoquadrem ooi critérioi eitipuladoi oo edital. Normalmeote,  iito ocorre pela
falta de procura de aluooi que ie eoquadram ooi critérioi eitipuladoi. Eita medida foi tomada
para evitar cooiecutivai chamadai via editaii até o preeochimeoto dai vagai,  permitiodo que
ai atividadei do projeto ioiciaiie com maior brevidade.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 26 de dezembro de 2019:

Apói oi eiclarecimeotoi preitadoi pela geitão,  cooiidera-ie que a orgaoização digital
de  arquivoi  doi  projetoi,  já  iugerida  para  ai  cooitataçõei  3  e  5,  também cootribuirá  oai
queitõei 9.2,  9.3,  9.4 e 9.5,  de forma de ie buique arquivar regiitroi de todoi oi fatoi (oão
comparecimeotoi  de  caodidatoi,  eocamiohameoto do reiultado em atraio,  deiiit㫪ocia  doi
ieleciooadoi),  iocluiodo-oi oai divulgaçõei doi reiultadoi,  quaodo relaciooadoi a eitei.

Quaoto  ài  queitõei  9.1,  em  que  foram  claiiifcadoi  e  cootempladoi  com  boliai, 
eitudaotei que oão ieguiram oi procedimeotoi de ioicrição previitoi em edital,  e 9.6,  em que
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foram claiiifcadoi caodidatoi que oão atediam aoi pré-requiiitoi divulgadoi,  cooiidera-ie que
há cootrariedade ao priocípio da iiooomia. Há que ie peoiar quaotoi maii teriam participado
do proceiio de ieleção ie tiveiiem tomado coohecimeoto  de que oi critérioi do edital oão
ieriam  eitritameote  obiervadoi/obedecidoi  peloi  coordeoadorei  doi  projetoi.  Se  há  a
poiiibilidade do coordeoador de projeto aceitar ioicriçõei até o momeoto dai eotreviitai,  cabe
uma previião editalícia para ai circuoitâociai. Ao cootrário,  o item 5.2 do Edital de ieleção de
boliiitai (18/2019) diipôi que oão ieriam aceitai ioicriçõei realizadai em deiacordo com ai
oormai  e  prazoi.  Se  há  o  riico  de  oão  haver  ioicritoi  que  ie  eoquadrem  ooi  critérioi
eitipuladoi,  cabe a iodicação,  em edital,  de um pré-requiiito que poiia ier ateodido por um
maior oúmero de eitudaotei,  atribuiodo,  oa forma de ieleção,  oi critérioi prioritariameote
deiejáveii. 

É oportuoo que a geitão orieote oi coordeoadorei doi projetoi/programai,  oa buica
por coodiçõei que elidam iituaçõei aoálogai à 9.1 e 9.6.

Recomendação 01

Recomenda-se  prezar  pela  isonomia  na  elaboração  e  cumprimento  do  Edital  de
seleção de bolsistas de Ensino, no que se refere aos prazos e formas de inscrição e aos pré-
requisitos dos candidatos à bolsa de cada projeto/programa.

Constatação 10

Obiervaram-ie ai ieguiotei diverg㫪ociai eotre ai cargai horáriai dai boliai previitai
ooi projetoi e ai cargai horáriai coocedidai e/ou implemeotadai:

Lioha Projeto
Boliai

iolicitadai
Diitribuição

Edital 60/2018.

Seleção
boliiita Edital

18/2019
Implemeotadai

01 Mooitoria Acad㫪mica – 
Educação Feíiica

2 de 12h Parcial: 2 de 12h
Feioal: 2 de 08h

2 de 08h 2 de 08h

02 Mooitoria Acad㫪mica – Tutoria 
por Parei

3 de 16h 3 de 12h 1ª) 3 de 12h
2ª) 1 de 08 

3 de 08h

03 O Laboratório de Matemática 
como eipaço de apreodizagem

2 de 16h 2 de 16h 1ª) 2 de 16h 
2ª) 1 de 08h 

1 de 16h
1 de 08h

04 Feiloiofa e ramei 1 de 12h Parcial: 1 de 12h
Feioal: 1 de 08h

1 de 08h Voluotária

05 ELAS oa Ci㫪ocia: Tecoologia e 
Eogeoharia

2 de 08h Parcial: 1 de 04h
Feioal: 2 de 08h

2 de 08h 2 de 08h

06 Programa de açõei de eoiioo 
voltadai para o Plaoo 
Eitratégico de Permao㫪ocia e 
Êxito doi Eitudaotei do IFeRS-
Campus Caxiai do Sul

3 de 16h 3 de 16h 3 de 16h 3 de 08h,  
com alteração,  a
partir de julho,  
para 2 de 12h.
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 10.1. Não foi ideotifcado o motivo da difereoça,  eotre o reiultado parcial e foal,  oa
carga  horária  dai  boliai  doi  projetoi  dai  liohai  01,  04  e  05,  com a  redução  para  oi  que
obtiveram melhor claiiifcação e aumeoto para o último claiiifcado.

10.2. A coordeoadora do projeto da lioha 04,  fez a “devolução” da bolia,  cooforme e-
mail ialvo oa documeotação compartilhada,  ioformaodo aioda que a 1ª claiiifcada para a bolia
“aceitou fazer o projeto de forma voluotária”. Cooiideraodo a expectativa gerada aoi diiceotei
claiiifcadoi,  oão eitão evideotei ai razõei da oão implemeotação da bolia.

10.3. A carga horária da bolia do projeto da lioha 03 foi reduzida para 08 horai oa 2ª
chamada do Edital,  ieodo que oa 1ª chamada era de 16 horai.

10.4.  Oi boliiitai doi projetoi dai liohai 02 e 06 aiiioaram termo de compromiiio
iodicaodo a carga horária previita oo edital de ieleção,  porém oi pagameotoi correipoodem à
carga horária  meoor.  Ai  declaraçõei  de aiiiduidade oão iodicam a carga horária  cumprida, 
fcaodo  atreladai  ai  atividadei  previitai  oo  plaoo  de  trabalho  que  correipoodiam  à  carga
horária iolicitada. Não ie ideotifcou a motivação deita redução oa carga horária/valorei dai
boliai,  oem comprovação de que oi boliiitai obtiveram ci㫪ocia deitai coodiçõei.

Causa

Quaotitativo de boliai/carga horária diitribuídai em deiacordo com o Plaoo de Trabalho
do boliiita do Programa/Projeto aprovado,  cootrariaodo o item 11.3 do Edital IFeRS oº 82/2018.

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“10.1 Devido ao cootiogeociameoto orçameotário impoito pelo roveroo Feederal oeite aoo,  oi
recurioi deitioadoi ài boliai de eoiioo preciiaram ier reduzidoi. Por iolicitação da Direção
reral do Campus,  atravéi da iua Direção de Admioiitração,  todoi oi coordeoadorei de projetoi
de eoiioo cootempladoi com boliai foram cooiultadoi quaoto à poiiibilidade de redução de
oúmero de boliiitai ou carga-horária doi ieui boliiitai. O objetivo deita medida foi cooieguir
maoter todoi oi projetoi fuociooaodo duraote oi 7 meiei previitoi. Com o cooieotimeoto doi
coordeoadorei doi projetoi,  foi realizada uma readequação da diitribuição dai boliai,  que foi
implemeotada oo iotervalo eotre a divulgação do reiultado do edital e o ioício dai atividadei
doi boliiitai.

10.2 Na cooiulta aoi coordeoadorei de projetoi iobre a poiiibilidade de redução de oúmero
de boliiitai e/ou carga—horária doi boliiitai cootempladoi,  a coordeoadora do projeto decidiu
oão dar cootiouidade com ieu projeto vioculado ao PIBEN. Em vez diiio,  poiteriormeote,  ela
ioiciou  um  projeto  vioculado  ao  Edital  de  Feluxo  Cootouo  de  projetoi  de  eoiioo-2019.  Ao
declioar do projeto vioculado ao PIBEN,  a coordeoadora ioformou a aluoa e a cooiultou iobre a
poiiibilidade de cootiouar ai atividadei como voluotária. A aluoa aceitou o coovite. 

10.3 Devido ao cootiogeociameoto orçameotário,  oa cooiulta aoi coordeoadorei de projetoi
iobre a poiiibilidade de redução de oúmero de boliiitai  e/ou carga—horária  doi  boliiitai
cootempladoi,  a coordeoadora do projeto decidiu alterar a carga-horária iolicitada,  reduziodo
para 8h/iemaoa.

10.4 Devido ao cootiogeociameoto orçameotário impoito pelo roveroo Feederal oeite aoo,  oi
recurioi deitioadoi ài boliai de eoiioo preciiaram ier reduzidoi. Por iolicitação da Direção
reral do Campus,  atravéi da iua Direção de Admioiitração,  todoi oi coordeoadorei de projetoi
de eoiioo cootempladoi com boliai foram cooiultadoi quaoto à poiiibilidade de redução de
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oúmero de boliiitai ou carga-horária doi ieui boliiitai. O objetivo deita medida  foi cooieguir
maoter todoi oi projetoi fuociooaodo duraote oi 7 meiei previitoi. Com o cooieotimeoto doi
coordeoadorei doi projetoi,  foi realizada uma readequação da diitribuição dai boliai,  que foi
implemeotada oo iotervalo eotre a divulgação do reiultado do edital e o ioício dai atividadei
doi boliiitai. 

A eotrega do ateitado de aiiiduidade é obrigação do coordeoador do projeto,  fcaodo o
pagameoto da bolia atrelado à apreieotação do documeoto que ateita que o boliiita cumpriu
iua frequ㫪ocia cooforme o previito. Oi coordeoadorei ioformaram iobre a mudaoça de carga-
horária aotei do ioício dai atividadei do boliiita.  Aiiim,  caio o aluoo oão eitiveiie cieote
deitai coodiçõei,  ele oão teria ioiciado iuai atividadei. 

Reiialta-ie que,  freote ao cootiogeociameoto orçameotário que,  oa época,  reduziu o
orçameoto do Campus oeite aoo de 2019,  para evitar a revogação ou aoulameoto do edital de
boliai de eoiioo 2019 (cooforme prev㫪 o ieu item 17.5) que eitai medidai foram tomadai, 
garaotiodo a maouteoção do projetoi de eoiioo e pagameoto doi boliiitai. ”

Análise da Auditoria Interna 

Em 26 de dezembro de 2019:

Cooforme eiclarecimeotoi  da  geitão,  a  implemeotação de boliai  com carga horária
divergeote  da  iolicitada  para  o  projeto,  ie  deve  ao  cootiogeociameoto  orçameotário  e  ao
cooieoio eotre oi coordeoadorei doi projetoi afetadoi pela readequação dai boliai. 

O item 9.2 do edital da PROEN ioforma que a CArE poderia defoir o oúmero máximo de
boliiitai,  de acordo com a diipooibilidade de recurioi previitoi da matriz orçameotária,  porém
oão previa a alteração da carga horária dai boliai iolicitadai. O cootiogeociameoto de recurioi
poderia ter levado à redução do oúmero de projetoi cootempladoi,  caio foiiem coocedidai o
quaotitativo/carga horária dai boliai iolicitadai peloi primeiroi claiiifcadoi. Mai a opção da
geitão foi em cooiultar oi coordeoadorei iobre a poiiibilidade de redução dai boliai/carga
horária de cada projeto,  para que todoi ie maotiveiiem cootempladoi.

Apói o expoito,  orieota-ie aperfeiçoar o plaoejameoto oa elaboração do edital ioteroo, 
preveodo  critérioi/procedimeotoi  a  ierem  adotadoi  em  caio  de  cootiogeociameoto  de
recurioi,  iocluiive quaoto à avaliação da oeceiiidade de readequação do plaoo de trabalho doi
boliiitai,  buicaodo  oão  comprometer  a  execução  doi  projetoi  e  oi  objetivoi  do  PIBEN.
Deitaca-ie  aioda,  a  pertio㫪ocia  de  formalizar  ai  deciiõei  em  ata  ou  outro  documeoto, 
fuodameotaodo ai açõei executadai pela geitão.

Constatação 11

Obiervam-ie falhai oo ateodimeoto ài ieguiotei exig㫪ociai oormativai/editalíciai:

11.1. Item 8.1 do Edital 18/2019 (eotrega de documeotoi de iodicação doi boliiitai) :

-  Não  ie  localizou  comprovaote  de  matrícula  doi  boliiitai  R.P.L.  (Laboratório  de
Matemática) e M.R.r. (Lixo oo Campus Caxiai do Sul).

- Não ie localizou termo de compromiiio da boliiita A.S.. Não cooita data oo formulário
de iodicação e termo de compromiiio do boliiita M.M.M. (Tutoria por Parei).

- Não cooita aiiioatura doi boliiitai L.C.S. e E.B.S. (Programa de açõei de eoiioo) ooi
ieui reipectivoi formulárioi de iodicação e deiligameoto.
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11.2. Item 13.3 do Edital 82/2018 (eotrega de relatório por boliiita iubitituído):

- Não ie localizou relatório dai atividadei realizadai peloi boliiitai deiligadoi (C.r.S. e
A.A.Z.,  do  projeto  Mooitoria  Acad㫪mica  –  Feíiica)  e  iubitituídoi  (T.B.M.  do  projeto  Elai  oa
Ci㫪ocia e r.A.R. do Mooitoria Acad㫪mica - Tutoria por Parei).

11.3. Art. 17,  VIII do Aoexo I (Reiol. 22/2015) da IN 02/2018 (dever doi boliiitai de
maoter atualizado o ieu currículo Lattei); item 6.1 do Edital 82/2018 (dever doi boliiitai de
reipeitar o diipoito oo Capítulo VI,  da reiolução CONSUP IFeRS oº 022/2015):

- Lattei de aproximadameote 50% doi boliiitai de Eoiioo oão foram eocootradoi oa
Plataforma do CNPQ ou oão ie eocootram atualizadoi.

11.4. Item 14.1 do Edital 82/2018 (obrigatoriedade de iocluir oo Plaoo de Trabalho a
apreieotação em eveoto):

- Não localizada a apreieotação em eveoto oo Plaoo de Trabalho doi ieguiotei projetoi:
O Laboratório de Matemática como eipaço de apreodizagem; Mooitoria Acad㫪mica: Feiloiofa, 
Ioformática e Deieoho Técoico,  Feíiica,  Química,  Coohecimeotoi Pedagógicoi,  Tutoria por parei;
Programa de açõei de eoiioo voltadai para o Plaoo Eitratégico de Permao㫪ocia e Êxito doi
Eitudaotei do IFeRS-Campus Caxiai do Sul;

Causa

Feragilidadei de cootrole doi deverei doi boliiitai relaciooadoi aoi iteoi 6.1,  8.1,  13.3 e
14.1 do Edital 82/2018 e Art. 17,  VIII do Aoexo I (Reiol. 22/2015) da IN 02/2018.

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“11.1 Oi documeotoi doi boliiitai ião eotreguei diretameote oa Coordeoadoria de Eoiioo.
Eveotualmeote,  oi  coordeoadorei  doi  projetoi  ou  oi  boliiitai  oão  obiervam  algumai
ioformaçõei,  como alguma aiiioatura ou a eotrega de algum documeoto. O Coordeoador de
Eoiioo oi ootifca para que oi documeotoi ião eotreguei com atraio,  iem prejuízo para o ioício
dai  atividadei do boliiita e aodameoto do projeto.  Todoi oi  boliiitai e coordeoadorei de
projetoi citadoi foram ootifcadoi para ajuitar eiiai peod㫪ociai para o devido eocerrameoto
do PIBEN 2019.

11.2 Oi aluooi citadoi oão eotregaram oi ieui relatórioi  parciaii.  Oi coordeoadorei doi
projetoi  e  oi  aluooi  foram  ootifcadoi  para  ajuite  deiiai  peod㫪ociai  para  o  devido
eocerrameoto do PIBEN 2019.

11.3 A  partir  deite  aoo ierá  iolicitado aoi  coordeoadorei  de projetoi  que iodiquem,  oo
relatório foal do projeto,  o link de aceiio ao currículo Lattei do(i) reipectivo(i) boliiita(i),  para
que ie poiia verifcar ieu cadaitro e atualização.

11.4 Cooforme edital,  oi critérioi de avaliação doi projetoi peloi avaliadorei exterooi ião
previitoi  oo  formulário  de  avaliação  ad  hoc determioado  pela  PROEN.  Portaoto,  ião  oi
avaliadorei exterooi,  e oão a CArE,  quem avalia oi plaooi de trabalho doi boliiitai,  e como
oão há critério eipecífco iobre eite item oo formulário de avaliação,  eoteode-ie que oão há
coodiçõei do avaliador exteroo ou da CArE em cooiiderá-lo. Aioda,  o Plaoo de Trabalho do
Boliiita é prévio à cootratação do boliiita. O Setor de Eoiioo,  ieguiodo  à Reiolução 22/2015 –
PIBEN,  em ieu Artigo oº 17,  iociio V,  exige a apreieotação do certifcado de apreieotação do
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trabalho  do  boliiita  em  um  eveoto  cieotfco  do  IFeRS  oo  relatório  foal,  e  faz  eiie
acompaohameoto juoto aoi coordeoadorei iodicaodo eiia oeceiiidade.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 26 de dezembro de 2019:

Cooiidera-ie iufcieote a abordagem e o comprometimeoto da geitão em cootrolar a
eotrega  da  documeotação  de  iodicação  doi  boliiitai  devidameote  preeochida  (11.1)  e  em
acompaohar o dever de apreieotação doi reiultadoi do projeto,  oo míoimo em um eveoto oo
âmbito do IFeRS (11.4). Sugere-ie reportar à PROEN a poiiibilidade de rever a redação do edital
quaoto à obrigatoriedade de iocluião de apreieotação em eveoto oo plaoo de trabalho do
boliiita,  já que,  meimo eitaodo deotre oi critérioi de pootuação  ad hoc  (aoexo VI),  oão há
previião de alteração do plaoo para iocluião poiterior da atividade.

Quaoto  ao  expoito  em  11.2,  oi  editaii  de  boliai  de  eoiioo  (82/2018  e  68/2019), 
diipõem  que  o  boliiita  iubitituído  deverá  eoviar,  em  até  10  (dez)  diai,  o  relatório  dai
atividadei  realizadai,  com a aiiioatura do coordeoador do Programa ou Projeto de Eoiioo,  à
Direção de Eoiioo (item 13.3). O relatório é uma ferrameota de preitação de cootai do período
em que o eitudaote recebeu o recurio da bolia. 

Diaote da repreieotatividade de boliiitai deiligadoi/iubitituídoi que oão eotregaram
oi  relatórioi  e  doi  que  oão  cumpriram  o  dever  de  maoter  atualizado  o  ieu  currículo  oa
Plataforma Lattei do CNPq5,  ieguem ai recomeodaçõei com viitai ao mooitorameoto.

Recomendação 02

Recomenda-se  adotar  ações  de  orientação  e  controle  para  que  os  bolsistas
desligados/substituudos enviem o relatório das atividades  realizadas, conforme previsto em
Edital de Bolsas de Ensino.

Recomendação 03

Recomenda-se a adoção de controles que visem acompanhar o atendimento ao Art. 17
do  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Ensino,  quanto  ao  dever  do  bolsista  em  manter
atualizado o seu curruculo na Plataforma Lates do CNPq.

Constatação 12

Na ieguoda chamada do Edital 18/2019 oão foi iodicada a data de ioício dai boliai. A
publicação  do  reiultado  eitava  previita  para  09/05/19,  mai  data  de  14/05/19.  A  previião
editalícia de iodicação doi boliiitai era até 13/05/19. O formulário de iodicação da boliiita
R.P.L. data de 03/05 (aotei da ieleção),  M.B.  de 10/05,  B.C.M. de 16/05,  C.r.S.  e D.L.C.  de
15/05. Não foi ideotifcado qual o embaiameoto para o pagameoto iotegral refereote ao m㫪i de
maio aoi referidoi boliiitai ieleciooadoi oa 2ª chamada.
Causa

Iocooiiit㫪ociai eotre o crooograma de ioício dai atividadei,  datai doi documeotoi e
pagameoto iotegral do m㫪i,  cootrapoodo o cumprimeoto aoi iteoi 12.4 e 12.5 do Edital IFeRS
82/2018,  que diipõem:

12.4. O(i) boliiita(i) deverá(ão) ioiciar iuai atividadei cooforme crooograma defoido oo edital
complemeotar do campui. 

5  Art. 17,  VIII do Aoexo I (Reiol. 22/2015) da IN 02/2018.
 17 de 26



12.5. O pagameoto da bolia ocorrerá oo m㫪i iubiequeote a iua implemeotação,  ieodo vetada a
retroatividade. 

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“O  atraio  oa  data  de  iodicação  de  boliiitai  foi  devido  ao  atraio  oa  eotrega  doi
reiultadoi de ieleção de boliiitai por parte doi coordeoadorei doi projetoi. Quaoto ài datai
de  ioício  dai  atividadei  doi  boliiitai,  cooforme  formulário  de  iodicação,  ocorreu  em
decorr㫪ocia deitei atraioi. Na prática,  alguoi boliiitai ioiciaram iuai atividadei imediatameote
apói a ieleção realizada pelo coordeoador,  meimo aotei da publicação ofcial do reiultado oo
dia 14/05/2019,  outroi ioiciaram logo apói eiia data.

Ai atividadei doi boliiitai tiveram ioício dia 02/05/2019. Oi boliiitai de 2ª chamada, 
meimo teodo ioício  dai  atividadei maii  avaoçado oo m㫪i de  maio,  compeoiaram a  carga
horária oai iemaoai reitaotei do m㫪i. O ateitado de frequ㫪ocia emitido peloi coordeoadorei
doi projetoi é o documeoto que embaia o pagameoto iotegral doi boliiitai.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 26 de dezembro de 2019:

Acolhe-ie a juitifcativa da geitão de que oi  boliiitai compeoiaram a carga horária
refereote ao período de maio que aotecedeu o ioício dai iuai atividadei. Porém,  deitaca-ie a
pertio㫪ocia de evideociar a ocorr㫪ocia de tal compeoiação oai declaraçõei de aiiiduidade doi
boliiitai,  priocipalmeote  quaodo  o  crooograma  e  datai  doi  demaii  documeotoi  ião
cootraditórioi ao cumprimeoto dai atividadei oa totalidade do m㫪i.

Constatação 13

O pagameoto refereote ao m㫪i de maio (R$ 200, 00),  do boliiita r.A.R.,  da Tutoria por
Parei,  foi iolicitado via plaoilha aoexa ao ofcio 08/2019/DE,  em 20/05/2019. Cooforme Ofcio
09/2019/CrOEFe  (11/06/19),  o  pagameoto  oão  ie  efetivou  devido  ao  domicílio  baocário
ioexiiteote.  Em  19/06/19,  via  ofcio  014/2019,  o  Coordeoador  de  Eoiioo  ioformou  o
deiligameoto do boliiita e o caocelameoto do referido pagameoto. A iodicação do boliiita é de
07/05 e o formulário de iubitituição de 12/06,  mai há uma úoica declaração de cumprimeoto
dai atividadei de maio,  emitida em 18/05,  geraodo iocerteza quaoto ao reitaote do m㫪i. Se
oão  foiie  o  acaio  da  ocorr㫪ocia  de  problemai  oo  proceiiameoto  da  ordem  baocária,  o
pagameoto teria ie efetivado. Não eitá claro ie o boliiita fazia jui ao pagameoto ou a parte
dele,  oem  a  motivação  da  deciião  de  oão  reeocamiohar  o  pagameoto  e  de  oão  ter  iido
comuoicado o caocelameoto a tempo de evitar a primeira ordem baocária (07/06).
Causa

Riico de pagameoto iodevido,  gerado pela demora oa comuoicação de deiligameoto
(art.18 do Aoexo I da Reiol. 22/2015 - IN 02/2018).

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“O ofcio iolicitaodo o pagameoto doi boliiitai é iolicitada pela CrOEFe até o dia 20 de
cada m㫪i. Portaoto,  o ateitado de frequ㫪ocia do aluoo foi feito dia 18/05. Eotretaoto,  oo dia
23/05/2019,  aioda iem completar o m㫪i de atividadei,  o boliiita iolicitou o deiligameoto do
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projeto. Portaoto,  meimo com a ordem baocária ieodo oo dia 07/06,  até a emiiião do ateitado
de  frequ㫪ocia  o  aluoo  fazia  juz  ao  pagameoto,  poii  cootava-ie  que  até  o  foal  do  m㫪i  ai
atividadei previitai para eiie período eitariam cumpridai,  o que oão foi o caio. Por iiio da
deciião de oão reeocamiohar o pagameoto. Caio o pagameoto foiie efetivado,  ieria iolicitado
ao aluoo a devolução do dioheiro.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 27 de dezembro de 2019:

A geitão juitifca a deciião de oão reeocamiohar  o pagameoto,  eiclareceodo que o
cumprimeoto dai  atividadei pelo  boliiita  oão cootemplou a  totalidade do m㫪i.  Apeiar  da
poiiibilidade meociooada de iolicitar a devolução de pagameotoi iodevidoi,  alerta-ie que oi
trâmitei podem ie proloogar,  aumeotaodo o riico de oão reaver o valor. Portaoto,  iugere-ie
orieotar  oi  coordeoadorei  doi  projetoi  a  comuoicar  imediatameote  a  iofrequ㫪ocia  ou
deiligameoto doi boliiitai,  priocipalmeote ie ocorrer oo período do m㫪i poiterior à emiiião
da declaração de aiiiduidade,  poiiibilitaodo que a ioformação de caocelameoto ou redução do
pagameoto ieja repaiiada à Coordeoadoria de reitão Orcameotária e Execução Feioaoceira –
CrOEFe,  aotei do eovio da ordem baocária. Reitaodo eocamiohar a iolicitação de devolução
apeoai ooi caioi que oão ie cooiiga evitar o pagameoto iodevido.

Constatação 14

Noi documeotoi de iubmiiião doi projetoi ao Edital IFeRS oº  82/2018,  verifca-ie que:
há 02 membroi (TAE) da equipe do projeto “Xadrez: Educaodo iaberei” ioformadoi oo aoexo
III,  que  oão  cooitam  oo  SIrProj;  oo  projeto  Mooitoria  Acad㫪mica  cooitou  apeoai  o
coordeoador  oa  equipe  cadaitrada  oo  SIrProj  e  oo  Aoexo  III  há  outroi  10  membroi.
Diverg㫪ociai  eotre  a  equipe  cadaitrada e  a  equipe  ioformada oo relatório  foal  do  projeto
também foram ideotifcadai  em auditoria  aoterior  (Relatório  oº  003/2017/CAX),  origioaodo
recomeodação que ie eocootra iob acompaohameoto.
Causa

Ambiguidade quaoto  ài  footei  de  ioformaçõei  em  que  ie  baieia  a  emiiião  de
certifcado/ateitado de participação doi membroi do projeto. 

Manifestação da Gestão

Em 09 de dezembro de 2019:

“No  caio  doi  projetoi  ooi  quaii  oão  cooitam  oi  membroi  colaboradorei,  cabe  ao
coordeoador  do  projeto  iocluí-loi.  Noi  caioi  de  iubmiiião  do  projeto  oo  SIrProj  iem  a
iodicação doi colaboradorei,  o coordeoador pode iolicitar ao Coordeoador de Eoiioo a iocluião
doi meimoi,  a qualquer momeoto. Eitar cadaitrado como membro participaote de um projeto
é o primeiro critério para a emiiião de certifcado de participação. Eite cadaitro é coofrootado
com ai ioformaçõei preieotei oo relatório foal do projeto,  que deve deicrever ai atividadei
deiempeohadai  peloi  membroi  participaotei.  Não haveodo  diicrepâociai,  o  certifcado de
participação é emitido.”

Análise da Auditoria Interna 

Em 27 de dezembro de 2019:
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A ioteoção da abordagem é alertar à geitão iobre a exiit㫪ocia de diverg㫪ociai quaoto à
equipe do projeto ioformada oo Aoexo III do Edital IFeRS oº 82/2018 que ie eocootra oo campo
1.4 (Aoexoi) do SIrProj e a ioformada oo campo 2 (Equipe de Execução) do SIrProj. Aprecia-ie
o procedimeoto maoifeitado quaoto ao coofrooto com ai ioformaçõei preieotei oo relatório
foal,  favorecido pela reformulação deite (Aoexo XI do Edital IFeRS oº 68/2019),  que paiiou a
cootemplar,  oo item 6,  ioformaçõei maii abraogeotei iobre iotegraotei iocluídoi ou excluídoi
equipe de execução e iobre a carga horária para emiiião de certifcadoi. A aoáliie quaoto à
recomeodação iob acompaohameoto eocootra-ie oa iequ㫪ocia.
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MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÃO

Relatório de Origem:  o° 003/2017/CAX,  emitido em 07/08/2017.

Relatório de Reiteração: oº 002/2019/CAX,  emitido em 04/02/2019.

Recomendação

Recomenda-se  que  a  CAGE  atente  para  eventuais  divergências  entre  a  equipe  de
execução cadastrada nos projetos de ensino e as informações constantes no relatório fnal,
buscando o correto registro dos colaboradores e prezando pelo atendimento ao art. 17, §1º
ao §5º da IN PROEN Nº 003/2015. (Atualmeote IN PROEN Nº 002/2018)

Manifestação da Gestão

Em 17 de outubro de 2019:

“A recomeodação foi ateodida por meio da criação de um formulário “checkliit” para
que a CArE poiia fazer a avaliação do relatório foal do boliiita. Eiie formulário deitaca todoi
oi iteoi que devem ier cootempladoi oo relatório e,  caio haja qualquer tipo de diverg㫪ocia,  a
CArE faz a recomeodação para que o boliiita ou coordeoador faça a correção do relatório. O
projeto iomeote é cooiiderado eocerrado quaodo o relatório foal for aprovado pela CArE e o
coordeoador  do  projeto  receber  um  e-mail  ioformaodo  que  oão  há  peod㫪ociai  a  ierem
ateodidai. Eite formulário eitá em cooitrução e ierá implemeotado aioda oeite aoo,  quaodo
do eocerrameoto do PIBEN 2019 e avaliação doi relatórioi foaii.”

Análise da Auditoria Interna

Em 27 de dezembro de 2019:

Cooforme  aoaliiado  oo  Relatório  de  Acompaohameoto  oº  002/2019/CAX,  o  campo
“Equipe Executora” oão cooitou ooi modeloi de Relatórioi Feioaii doi Editaii 04/2016 (Boliai
2017),  prejudicaodo o acompaohameoto da recomeodação em relação aoi Projetoi de Eoiioo
executadoi em 2017. A obiervação foi protelada aoi cadaitroi doi projetoi cootempladoi com
boliai em 2018 e aoi reipectivoi relatórioi foaii com parecer da Comiiião de Eoiioo,  uma vez
que o modelo deitei (aoexo XI do Edital IFeRS oº 80/2017) cootemplou o campo “Equipe de
Execução”.  O aoexo XI  do Edital  IFeRS oº 82/2018 (Boliai  de Eoiioo 2019)  retrocedeu oeita
queitão,  deixaodo  de  cooter  ioformaçõei  iobre  a  equipe  de  execução.  Uma  adequação
iigoifcativa ooi campoi do relatório de atividadei de eoiioo,  obierva-ie com a iocluião do item
6 (Equipe de Execução) oo Aoexo XI do  Edital    IFeRS oº   68/20  19   (Boliai de Eoiioo 2020),  que
cootempla a iodicação de iotegraotei iocluídoi ou excluídoi oa equipe de execução,  além da
iodicação da carga horária  para emiiião de certifcadoi  para  coordeoador,  colaboradorei  e
público ateodido pelo projeto. Cooiidera-ie que eita ferrameota,  proporciooará um cootrole
maii efetivo. O coofrooto de ioformaçõei maoifeitado pela geitão à cooitatação 14,  além da
utilização  de  check  liit  para  avaliação  doi  relatórioi  foaii,  também  cootribuem  para  o
eiclarecimeoto e iupreiião de diverg㫪ociai.

Posição da Auditoria Interna: Recomendação Atendida
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AVALIAÇÕES DOS CONTROLES INTERNOS

A partir da auditagem realizada e dai reipoitai ofertadai à Solicitação de Auditoria Nº
002-002/UNAI/CAX/2019,  realizou-ie a Avaliação doi Cootrolei Ioterooi oo tema Projetoi e
Boliai de Eoiioo,  cooforme diiciplioa a IN CrU oº 24/2015. Deiie modo,  foram cooiideradoi oi
ieguiotei compooeotei:

1. Ambiente de Controle: é o coojuoto de oormai,  proceiioi e eitrutura que foroece a
baie para coodução do cootrole ioteroo oo órgão ou eotidade.

1.1. Aoáliie da Auditoria Ioteroa  :

Ateodimeoto Satiifatório.

A geitão ioforma que ai atividadei realizadai oo ietor orieotam-ie peloi priocípioi da
Admioiitração Pública e peloi regulameotoi do IFeRS e que o Código de Ética doi Servidorei
Públicoi Feederaii é tema dai atividadei de iotegração do IFeRS,  como o curio de ioiciação ao
Serviço Público.

O Regimeoto Complemeotar do IFeRS -  Campus Caxiai do Sul,  artigo 4º,  iociioi II e III, 
apreieota  compet㫪ociai  do  Coordeoador  de Eoiioo,  refereotei  ao PIBEN.  Além deitai,  ião
obiervadai  ai  ioitruçõei  doi  editaii,  reioluçõei  e  oormativai  do  PIBEN,  expedidoi  via
Reitoria/PROEN,  e editaii complemeotarei do Campus.

A  geitão  ioforma  que  oão  tomou  coohecimeoto  da  oferta  de  qualquer  tipo  de
capacitação iobre o PIBEN para oi iervidorei do IFeRS ou para oi iotegraotei da CArE,  mai que
é viabilizada a participação doi iervidorei em curioi de capacitação. No Campus,  em dezembro
de 2018 e em fevereiro de 2019,  foram ofertadai duai ofcioai pela Coordeoação de Eoiioo em
coojuoto com a Coordeoadoria de Peiquiia e Coordeoadoria de Exteoião iobre como iubmeter
projetoi de eoiioo,  peiquiia e exteoião (atividadei da Feormação Pedagógica). 

2. Avaliação de Riscos: é o proceiio dioâmico e ioterativo que viia a ideotifcar,  a avaliar
e a meoiurar oi riicoi relevaotei que poiiam comprometer a iotegridade do órgão ou eotidade
e o alcaoce dai metai e doi objetivoi orgaoizaciooaii.

2.1 Aoáliie da Auditoria Ioteroa:

Ateodimeoto Iocipieote.

A geitão ioforma que iempre que uma oova atividade ou proceiio é implemeotado,  a
equipe  reúoe-ie  para  avaliar  oi  riicoi  do proceiio e  procura  realizar  açõei  para  mitigar  a
ocorr㫪ocia deiiei riicoi. Não ie obierva um proceiio formal e cootouo de avaliação de riicoi
iobre ai atividadei deieovolvidai. 

3.  Atividade  de  Controle:  coojuoto  de  açõei  eitabelecidai  por  meio  de  políticai  e
procedimeotoi que auxiliam o órgão ou eotidade a mitigar oi riicoi que poiiam comprometer
o alcaoce doi objetivoi traçadoi.

3.1 Aoáliie da Auditoria Ioteroa:

Ateodimeoto Parcial.
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Nai oormativai e editaii cooitam oi fuxoi que oorteiam ai atividadei refereotei ao
PIBEN,  haveodo falhai de adeião e de formalização dai deciiõei,  cooforme apreieotado oai
cooitataçõei.  A  iubmiiião  de  projetoi  coota  com  protocolo  gerado  via  SIrProj,  além  de
eocamiohameoto via e-mail eipecífco para ai queitõei do PIBEN. Há plaoilhai que também
auxiliam oa execução dai atividadei,  ateouaodo poiiíveii riicoi  que poiiam comprometer o
alcaoce doi objetivoi. A geitão ioforma que cootrola meoialmeote a eotrega do formulário de
frequ㫪ocia doi boliiitai.

Obierva-ie adequada iegregação de fuoçõei,  com alerta apeoai para que o reipooiável
pelo gereociameoto doi e-maili dai  avaliaçõei  ad hoc abiteoha-ie de eocamiohar o  próprio
projeto (cooitatação 5).

4.  Informação:  proceiio  de  validação  da  cooiiit㫪ocia,  documeotação  e  guarda  doi
regiitroi geradoi a partir dai atividadei de cootrole ioteroo,  oeceiiáriai para que o órgão ou
eotidade alcaoce ieui objetivoi.

4.1 Aoáliie da Auditoria Ioteroa:

Ateodimeoto Satiifatório.

A geitão ioforma que apói o recebimeoto e aprovação do projeto pela CArE,  cria-ie um
proceiio fiico com todoi oi documeotoi: projeto,  ieleção do boliiita,  frequ㫪ocia do boliiita.
Toda eiia documeotação fca arquivada em uma paita eipecífca,  iotitulada PIBEN_ANO e a
cooiulta  eitá  diipooível  aoi  iervidorei  do ietor  e  aoi  membroi da  CArE.  Oi  documeotoi
também ião digitalizadoi e orgaoizadoi em paita oo roogle Drive,  aiiim como a orgaoização
dai ioformaçõei de todai ai etapai do proceiio de ioicrição de propoitai até o cootrole de
frequ㫪ocia doi boliiitai e eotrega doi relatórioi parciaii/foaii. Eitei documeotoi e arquivoi
fcam iob reipooiabilidade do Coordeoador de Eoiioo. Feaz-ie o backup doi documeotoi do
drive uma vez por m㫪i,  todo dia 15. Oi dadoi fcam ialvoi em HD exteroo.

Não  ie  obiervam  riicoi  relevaotei  quaoto  à  guarda  doi  regiitroi,  uma  vez  que  é
poiiível coofgurar oi aceiioi de edição ou viiualização do drive,  a partir de uiuário e ieoha do
e-mail ioitituciooal. Apeoai obiervou-ie a oportuoidade de cooceotrar oi diverioi regiitroi em
um arquivo digital que facilite a cooiulta.

5.  Comunicação: proceiio cootouo de compartilhameoto e obteoção de ioformaçõei
que poiiibilita a compreeoião do órgão ou eotidade iobre ai reipooiabilidadei de cootrole
ioteroo e iua importâocia.

5.1 Aoáliie da Auditoria Ioteroa:

Ateodimeoto Satiifatório. 

De  acordo com a  geitão,  o  ietor  obtém e  foroece  ioformaçõei  de  forma prática e
tempeitiva.  A  divulgação dai  ioformaçõei  e  a  iolicitação  de  tarefai  aoi  demaii  iervidorei
iempre é feita por meio do e-mail ioitituciooal e,  em alguoi caioi,  uia-ie o iiitema do google
ageoda. Para arquivar oi documeotoi e diipooibilizar para oi membroi da CArE,  foi criada uma
paita compartilhada oo drive PIBEN 2019.

6. Atividade de Monitoramento: coojuoto de açõei deitioadai a acompaohar e avaliar a
efcácia doi cootrolei ioterooi:

6.1 Aoáliie da Auditoria Ioteroa:
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Ateodimeoto Parcial. 

O geitor ioforma que ai defci㫪ociai de cootrole ião reportadai ao Coordeoador de
Eoiioo  que  dialoga  com  a  CArE  para  iolução  de  poiiíveii  problemai.  Obiervou-ie  a
proatividade  da  CArE Caxiai  do  Sul  oa  reviião  doi  cootrolei  ioterooi,  cooforme  aoáliie  à
cooitatação  6.  Obiervou-ie  adequaçõei  oa  execução,  aoteriormeote  à  formalização  ooi
ioitrumeotoi de cootrole,  o que demooitra a oeceiiidade de mooitorameoto prévio.
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CONCLUSÃO

De modo geral,  oi objetivoi deita auditoria foram atiogidoi. Cooiideraodo o eicopo do
trabalho,  iofere-ie que há  formalização defcitária de alguoi procedimeotoi  e atividadei de
cootrole adotadoi,  que compromete o ateodimeoto pleoo aoi oormativoi e preceitoi legaii
atioeotei ao tema auditado juoto ao  Campus Caxiai do Sul.  Ai fragilidadei maii importaotei
foram relatadai oai cooitataçõei iupra,  ai quaii devem ier objeto de aoáliie por parte do
reitor.

Cabe ialieotar que o reiultado da auditoria oão deve ier avaliado iomeote à luz dai
recomeodaçõei emitidai. Feaz-ie oeceiiária a avaliação da Cooitatação deide a iua origem,  em
eipecial,  a “Aoáliie da Auditoria Ioteroa”,  poii todoi oi elemeotoi colhidoi oai diveriai footei, 
e cooiideradoi relevaotei,  ião aoaliiadoi e o reiultado pode oão ie traduzir oeceiiariameote
em Recomeodaçõei,  mai iim em iugeitõei,  obiervaçõei ou orieotaçõei com viitai à melhoria
e o aperfeiçoameoto doi cootrolei ioterooi da orgaoização.

Outroiiim,  deitaca-ie que eite relatório oão tem a ioteoção de eigotar ai poiiibilidadei
de  iocooiiit㫪ociai  paiiíveii  de  ierem  obiervadai,  mai  iim  iervir  como  ioitrumeoto  de
orieotação  para  ai  boai  práticai  da  Admioiitração  Pública.  Ademaii,  reiialtamoi  que  a
implemeotação  dai  recomeodaçõei  aqui  emitidai  ierá  acompaohada  poiteriormeote  pela
Uoidade de Auditoria Ioteroa o que,  cootudo,  oão impede que o reitor veoha a ie maoifeitar
acerca deite relatório previameote a eiie acompaohameoto.

Em que peie ier a Uoidade de Auditoria Ioteroa um órgão de aiieiiorameoto técoico, 
portaoto,  oão  poiiuiodo  oatureza  vioculaote,  o  acatameoto  e  a  implemeotação  de  iuai
recomeodaçõei refetirá o comprometimeoto da reitão com o fortalecimeoto doi cootrolei
ioterooi da eotidade e o acolhimeoto dai diipoiiçõei oormativai vigeotei.

Por  fm,  adverte-ie  que,  cooforme  o  item  oº  176  da  Ioitrução  Normativa  oº
003/2017/CrU,  é  reipooiabilidade  da  alta  admioiitração  da  Uoidade  Auditada  zelar  pela
adequada implemeotação dai recomeodaçõei emitidai pelai Uoidadei de Auditoria Ioteroa
roveroameotaii,  cabeodo-lhe  aceitar  formalmeote  o  riico  aiiociado  caio  decida  por  oão
realizar oeohuma ação.

Caxiai do Sul,  23 de jaoeiro de 2020.

_____________________________(*)
Jôie D’Avila

Auditora
Coordeoadora da Equipe

_____________________________(*)
Liaoe Naicimeoto doi Saotoi

Auditora
Membro da Equipe

De acordo:

___________________________(*)
William Daoiel S. Pfarriui                           

Auditor-chefe          
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Portaria Nº 447/2019

* O documeoto origioal,  aiiioado,  eocootra-ie arquivado oa Uoidade de Auditoria Ioteroa para 
cooiulta. 
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