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Relatório de Auditoria 002/2019 - Gestão dos Cursos de Formação Inicial Continuada (FIC)

22/10/2019 16:06 h - Marcel Farias

Situação: Em Implementação Início: 22/10/2019

Prioridade: Imediata Data prevista: 30/12/2021

Atribuído para:  % Terminado: 0%

Categoria:  Tempo estimado: 0.00 hora

Versão:  Tempo gasto: 0.00 hora

Descrição

Que sejam revisados pelo Conselho Superior do IFAC os atos de criação/aprovação dos demais cursos FIC ofertados pelo IFAC, a

fim de sanar possíveis vícios de competência que possam acarretar na nulidade dos atos administrativos de criação/aprovação dos

referidos cursos.

Histórico

#1 - 03/08/2020 19:41 h - Marcel Farias

- Arquivo SEI_0094427.00008278_2019_20.pdf adicionado

- Data prevista alterado de 31/03/2020 para 01/12/2020

- Situação alterado de Aberta para Em Implementação

MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO: O Conselho Superior, por meio do Ofício CONSU 182191, no Processo SEI nº

0094427.00008278/2019-20, submeteu a presente recomendação à avaliação e manifestação da Pró-reitoria de Ensino que por sua vez informou,

com base nos documentos anexos, que de acordo com a Resolução CONSU nº 34/2015, "o disposto no artigo 8º inciso IV, única parte do

documento que prevê apresentação das propostas dos cursos e planos de trabalho (formato não explicitado) ao Consu: o texto aprovado em 19 de

março de 2015 carece de maior esclarecimento e deixa margem para interpretação ambígua, parecendo alienar-se do restante do documento.

Verifica-se, portanto, a necessidade de alteração do texto, de forma a harmonizá-lo ao teor geral e, ainda, atualizá-lo de acordo com a estrutura

organizacional vigente. Nesse sentido, a DIPED realizou abertura de Processo no SEI para atualização do Regulamento de Cursos de Formação

Inicial e Continuada, sob o número 0094427.00003363/2020-19, a fim de sanar os problemas identificados na redação do documento e promover o

alinhamento institucional quanto aos tópicos elencados. Estima-se a conclusão do processo até novembro do corrente ano, como parte das ações

inerentes à elaboração e atualização dos documentos que orientam a gestão do ensino, já em andamento, sob condução da Pró-Reitoria de

Ensino.".

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: Considerando as manifestações, em anexo, prorroga-se o prazo até 01/12/2020.

#2 - 06/02/2021 21:05 h - Marcel Farias

- Data prevista alterado de 01/12/2020 para 30/12/2021

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: O gestor, por meio do Processo SEI nº 0094427.00008278/2019-20 informou que _"Em resposta ao

Despacho Audin (0287069) reiteramos as informações constantes no Despacho Proen (0201616) informando que os Projetos Pedagógicos de

Cursos FIC não são submetidos ao Conselho Superior, conforme trâmite estabelecido no Art. 15 da Resolução Consu/Ifac nº 034/2015:

Art. 15. Os projetos de criação de cursos de FIC obedecerão ao seguinte trâmite:

I. Elaboração da proposta do curso por professores ou pela Coordenação de Pesquisa e Extensão e envio à Direção Geral do Câmpus, conforme

anexo I;

II. Parecer da Direção Geral do Câmpus;

III. Elaboração do Projeto Pedagógico de Curso, conforme orientações constantes em Instrução Normativa da Pró-reitoria de Ensino;
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IV. Encaminhamento do PPC para a Pró-reitoria de Ensino para análise e parecer;

V. Publicação de Edital de processo seletivo pelo Campus;

VI. Encaminhamento à Direção de Ensino do câmpus para ciência e registro das atividades dos professores;

VII. Execução pela Coordenação de Pesquisa e Extensão.

Observa-se que no artigo mencionado não consta a previsão de submissão dos PPCs dos cursos FIC ao Conselho Superior. Ressaltamos que a

Resolução em tela é documento normativo publicado pelo Conselho Superior.

Recebemos com estranheza a solicitação, apesar dos esclarecimentos e informações prestados por esta Pró-reitoria no Despacho Proen (0201616).

Vale ressaltar que o Despacho Diped (0201146) foi direcionado a esta Pró-reitoria para fins de subsidiar a análise e  manifestação final do setor

constante no Despacho Proen (0201616).

Por fim, informamos que a revisão do regulamento foi suspenso, sem prazo definido em função das ações impostas pelo contexto de pandemia, que

impactou a organização do ensino"._

PARECER DA AUDITORIA INTERNA: _CONSIDERANDO o Despacho PROEN  0287156, em que pese haver a informação de que no artigo 15 da

Resolução CONSU/IFAC nº 34/2015 "não consta a previsão de submissão dos PPCs dos cursos FIC ao Conselho Superior", é fato público e notório

que no artigo 8, IV, da mesma resolução há a informação de que "Compete à Coordenação de Cursos FIC da PROEN: [...] IV. Encaminhar as

propostas ofertas de curso, acompanhada de Plano de trabalho, AO CONSELHO SUPERIOR PARA APROVAÇÃO EM COLEGIADO;   

CONSIDERANDO o PARECER DIPED 0201146 é evidente que há, entre esses dois artigos, uma certa ambiguidade no fluxo de criação e

aprovação dos PPC's, o que pode causar confusão para o público usuário desses serviços e para os órgãos de controle.

 

CONSIDERANDO ainda, que no supracitado parecer, há informação da necessidade de alteração do artigo 8º inciso IV, da Resolução nº 34/2015

"de forma a harmonizá-lo ao teor geral e, ainda, atualizá-lo de acordo com a estrutura organizacional vigente. Nesse sentido, a DIPED realizou

abertura de Processo no SEI para atualização do Regulamento de Cursos de Formação Inicial e Continuada, sob o número

0094427.00003363/2020-19, a fim de sanar os problemas identificados na redação do documento e promover o alinhamento institucional quanto aos

tópicos elencados. Estima-se a conclusão do processo até novembro do corrente ano, como parte das ações inerentes à elaboração e atualização

dos documentos que orientam a gestão do ensino, já em andamento, sob condução da Pró-Reitoria de Ensino".

CONSIDERANDO, por fim, que no Despacho PROEN 0287156, houve a informação de que "a revisão do regulamento foi suspenso, sem prazo

definido em função das ações impostas pelo contexto de pandemia, que impactou a organização do ensino", prorrogamos o prazo para envio da

manifestação até 30/12/2021._
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Arquivos
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