
AUDIN - CONTROLE DAS RECOMENDAÇÕES - Recomendação #379

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

27/02/2019 20:32 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, por meio da Pró-Reitoria de Ensino e as Diretorias de Ensino dos Campus, apresentem, à Diretoria Sistêmica de

Informação, informações, notícias, conhecimentos dos cursos ofertados por esta Instituição de Ensino.

Histórico

#1 - 27/02/2019 20:33 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: " Para atendimento dessa demanda com maior eficiência a Proreitoria de Ensino irá realizar o mapeamento do processo e construir um

fluxo prevendo monitoramento e acompanhamento da demanda em parceria com a DSCOM, o Gabinete e os campi. Esta ação será inserida no

Plano de ação da Proen 2019, a ser finalizado no final de março".

Parecer da AUDIN: Diante das alegações acima fica prorrogado o envio das manifestações até 30/04/2019.

#2 - 14/10/2019 16:43 h - Marcel Farias

- Situação alterado de Aberta para Resolvida

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

seguinte: " A Pró-reitoria de Ensino já encaminha notícias e informações sobre os cursos ofertados, o que pode ser constatado em várias

publicações no site. A exemplo disso, temos as inúmeras notícias sobre atividades realizadas nos cursos ofertados no site e o processo seletivo.

Vale destacar que atividades realizadas no cotidiano dos campi devem ser informadas pelos campi".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Diante das alegações acima entendemos que o gestor assume o risco de continuar implementando a

recomendação, uma vez que, conforme repassado, o mesmo já encaminha notícias e informações para publicação. Nesse sentido, entendemos que

a referida recomendação foi resolvida pela assunção de risco do gestor.

#3 - 12/11/2019 15:23 h - Marcel Farias

- Data prevista excluído (30/04/2019)
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