
AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #368

Relatório de Auditoria 002/2018 - Gestão dos Cursos ofertados no IFAC

26/02/2019 20:38 h - Marcel Farias

Situação: Resolvida Início: 30/09/2018

Prioridade: Imediata Data prevista:  

Atribuído para:  % Terminado: 0%

Categoria:  Tempo estimado: 0.00 hora

Versão:  Tempo gasto: 0.00 hora

Descrição

Que seja retificado o artigo 1º da Resolução CONSU/IFAC nº 46/2017, de 20 de outubro de 2017, que dispõe sobre a aprovação da

reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Redes de Computadores, ofertado pelo

Campus Rio Branco do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, em relação a carga horária do curso.

Histórico

#1 - 26/02/2019 20:45 h - Marcel Farias

A PROEN por meio do Despacho 8103 no Processo nº 0094427.00001044/2019-20 informou o seguinte: "A Pró-Reitoria de Ensino tem realizado

nos últimos anos, um intenso trabalho de conscientização para que as regras dos PPCs sejam respeitadas. Atualmente, a Proen está elaborando um

instrumento de monitoramento para que seja verificado por meio do Siga-a se os PPCs do IFAC estão sendo cumpridos e respeitados. Esse

instrumento está em fase de finalização e será apresentado até junho ao Colégio de Dirigentes".

Diante das alegações prorrogou-se o prazo para manifestação até 01/07/2019.

#2 - 26/02/2019 20:56 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 01/07/2019 para 02/09/2019

A PROEN por meio do Despacho 8103 no Processo nº 0094427.00001044/2019-20 informou o seguinte: "A Pró-Reitoria de Ensino tem

realizado nos últimos anos, um intenso trabalho de conscientização para que as regras dos PPCs sejam respeitadas. Atualmente, a Proen está

elaborando um instrumento de monitoramento para que seja verificado por meio do Siga-a se os PPCs do IFAC estão sendo cumpridos e

respeitados. Esse instrumento está em fase de finalização e será apresentado até junho ao Colégio de Dirigentes.

Todas as retificações e reformulações de PPC estão suspensas em função de elaboração de novos fluxos, considerando a implantação do SEI, além

da elaboração de um novo manual orientador sobre PPC. Por isso, a Pró-Reitoria de Ensino solicita que o prazo seja prorrogado até agosto de

2019".

Parecer da AUDIN: Diante das alegações apresentadas prorroga-se o prazo para manifestação até 02/09/2019.

#3 - 14/10/2019 17:35 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 02/09/2019 para 15/11/2019

- Situação alterado de Aberta para Em Implementação

MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO: A PROEN por meio do Ofício nº 43 (Processo SEI nº 0094427.00007253/2019-20) informou o

seguinte: "a retificação já foi realizada conforme resolução em anexo. O erro encontrado não trouxe nenhum prejuízo ao desenvolvimento do curso,

nem a conclusão dos estudantes".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Apesar da PROEN informar que já realizou a retificação conforme "resolução em anexo", não comprovou
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documentalmente o saneamento. Importante destacar que o documento anexado não foi assinado/autenticado eletronicamente. Destaca ainda, que

não foi disponibilizado o link de acesso à referida retificação.

Diante das alegações acima fica prorrogado o envio das manifestações até 15/11/2019.

#4 - 14/10/2019 17:46 h - Marcel Farias

- Data prevista excluído (15/11/2019)

- Situação alterado de Em Implementação para Resolvida

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Após consulta no site do IFAC no site 

https://portal.ifac.edu.br/resolucao/ano-2017/item/199-resolucao-46-2017.html podemos concluir que houve o saneamento da referida

recomendação.
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