
AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #378

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

27/02/2019 20:27 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 o IFAC, ao elaborar e/ou revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional de 2019/2023, realize um estudo aprimorado nos

Campi, para que seja possível alinhar a oferta dos cursos com o que coincide com a realidade vivenciada nos Campi, primordial ao

público dos alunos.

Histórico

#1 - 27/02/2019 20:28 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 Proen em parceria com a Prodin está em fase de discussão sobre a metodologia de elaboração do plano de oferta a constar no PDI

2019/2023, que será divulgada até maio de 2019".

Parecer da AUDIN: Diante das alegações acima fica prorrogado o envio das manifestações até 03/06/2019.

#2 - 14/10/2019 16:48 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 03/06/2019 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: "Desde 2015 a Pró-Reitoria de Ensino vem atuando de forma intensa no assessoramento aos campi na definição de ofertas de cursos. Um

exemplo desta atuação foi o seminário de oferta realizado naquele ano, conforme relatório em anexo, no entanto, não houve a atualização do plano

de oferta do PDI, o que gerou inconsistências. Neste momento, o setor responsável pela elaboração do PDI é a Pró-reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional.  Assim, esta Pró-reitoria foi demandada pela Prodin para elaborar o plano de oferta, o que está sendo realizado,

considerando a disponibilidade de orçamento e capacidade técnica daquele setor.  O PDI vigente foi prorrogado em virtude de contingenciamento

orçamentário. A insuficiência de recursos afeta diretamente as ações planejadas. Acreditamos, que considerando o amadurecimento institucional, a

definição de oferta pelos campi será definida respeitando os princípios estabelecidos institucionalmente".

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

#3 - 17/04/2020 19:47 h - Marcel Farias

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 - 17/04/2020 19:48 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 30/01/2020 para 30/04/2020
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#5 - 01/05/2020 21:25 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.

#6 - 06/11/2020 13:05 h - Marcel Farias

- Data prevista excluído (31/08/2020)

- 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 "O PDI 2020-2014 foi devidamente aprovado contendo o plano de oferta dos cursos de cada campus. As discussões foram subsidiadas por

orientações elaboradas pela Pró-reitoria de Ensino que foram discutidas em reuniões conduzidas pela Prodin, especificamente com a finalidade de

discutir a elaboração do novo PDI. As orientações constam nos anexos 0248529, 0248538 e 0248539".

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

recomendação foi atendida.
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