
AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #372

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

27/02/2019 20:01 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 Projeto Pedagógico do Curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, aprovado pela Resolução nº

296/2014 CONSU/IFAC, ofertado pelo Campus Rio Branco do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, em

relação a carga horária do curso.

Histórico

#1 - 27/02/2019 20:02 h - Marcel Farias

A PROEN por meio do Memorando nº 10/2019/DIREN-CBS/DIRGE-CBS/REITORIA (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 acima fica prorrogado o envio das manifestações até 02/09/2019.

#2 - 14/10/2019 17:10 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 02/09/2019 para 30/01/2020

- 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: "O processo nº 23244.002090/2014-10 que trata do Projeto Pedagógico de Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, aprovado pela

Resolução CONSU/IFAC nº 296/2014, encontra-se em processo de correção pela Pró-Reitoria de Ensino junto ao Núcleo Docente Estruturante do

Curso.

A correção refere-se ao erro material encontrado na forma de disposição da matriz do curso no PPC, na qual não foi contabilizada na carga horária

total as 30 horas de disciplina optativa previstas. A carga horária total que é de 2.040 horas. O erro encontrado não trouxe nenhum prejuízo ao

desenvolvimento do curso, nem a conclusão dos estudantes. O processo foi submetido ao NDE apenas para fins de ciência e providências".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Diante das alegações acima fica prorrogado o envio das manifestações até 30/01/2020.

#3 - 17/04/2020 19:53 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 30/01/2020 para 30/04/2020
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PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00007253/2019-20 o prazo para manifestação foi prorrogado até

30/04/2020.

#4 - 01/05/2020 21:28 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 30/04/2020 para 31/08/2020

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: Por meio do Processo SEI nº 0094427.00007253/2019-20 o gestor informou que "informo não é possível fornecer

estas informações  no momento, tendo em vista que as atividades presenciais estão suspensas em função da pandemia por Covid e os processos 

nº 23244.002090/2014-10 e o  nº 23244.002051/2015-1 estão  em formato físico por se tratar de processo antigo, nos campi interessados (Rio

Branco e Xapuri). Diante do exposto, essas respostas só poderão ser confirmadas após o retorno das atividades presenciais, quando tivermos

acesso aos processos. Informo que já foi feita a solicitação aos campi para encaminhar os respectivos processos a Reitoria, tão logo as atividades

presenciais retornem".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Diante da manifestação supra e, considerando a pandemia causada pelo COVID-19, prorroga-se o prazo

para manifestação até 31/08/2020.

#5 - 21/08/2020 19:36 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 21/10/2020

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR: A PROEN por meio do DESPACHO PROEN 0216890, contante no Processo SEI nº 0094427.00007253/2019-20

informou que "O processo nº 23244.002090/2014-10 que trata do Projeto Pedagógico de Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, aprovado

pela Resolução CONSU/IFAC nº 296/2014, encontra-se em processo de correção pela Pró-Reitoria de Ensino junto ao Núcleo Docente Estruturante

do Curso. A correção refere-se ao erro material encontrado na forma de disposição da matriz do curso no PPC, na qual não foi contabilizada na

carga horária total as 30 horas de disciplina optativa previstas. A carga horária total que é de 2.040 horas. O erro encontrado não trouxe nenhum

prejuízo ao desenvolvimento do curso, nem a conclusão dos estudantes. O processo foi submetido ao NDE apenas para fins de ciência e

providências.".

Parecer da AUDIN: Diante das alegações acima fica prorrogado o envio das manifestações até 21/10/2020.

#6 - 06/11/2020 13:13 h - Marcel Farias

- Data prevista excluído (21/10/2020)

- Situação alterado de Em Implementação para Resolvida

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A PROEN por meio do DESPACHO 0248520 (Processo SEI nº 0094427.00007253/2019-20) informou

que "Conforme informado no Despacho Proen 0216890. A retificação apontada trata-se somente de correção de erro material, não requerendo

procedimentos mais complexos. Informamos que a retificação foi devidamente realizada. O processo nº 23244.002090/2014-10  que trata do Projeto

Pedagógico de Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet encontra-se na sua versão física na Pró-reitoria de Ensino, caso necessário, o

processo físico poderá ser encaminhado para fins de ciência da Auditoria. Este processo não está disponível digitalmente e também não é

necessário publicação de ato de correção, tendo em vista que o Ifac ainda não realiza a publicação de PPCs na íntegra".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Diante da manifestação supracitada e dos documentos acostados no processo, entendemos que a

recomendação foi finalizada por assunção de risco pelo gestor.
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