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RELATÓRIO GERENCIAL DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA 
INTERNA1 (AGOSTO/2017) 

 

RELATÓRIO Nº 01/2017 – ACUMULAÇÃO ILEGAL E GERÊNCIA PRIVADA 
 

A razão que motivou este trabalho foi o recebimento do Ofício nº 278-181/2016-
TCU/SEFIP/Diaup, de 13/10/2016, no qual o Tribunal de Contas da União diligenciou a esta 
Auditoria Interna o preenchimento de planilhas eletrônicas e a avaliação de situações que, em 
tese, estão em desconformidade com os critérios de fiscalização adotados nas folhas de 
pagamento de servidores vinculados a esta IFE.  
 
Oportunamente, aproveitando a identificação de algumas irregularidades nas situações funcionais 
citadas nas planilhas encaminhadas pelo TCU, esta unidade de Auditoria Interna procedeu às 
avaliações solicitadas consolidando-as no presente relatório. 
 
Constatou-se, por meio do presente trabalho, as seguintes irregularidades: 1) servidores atuando 
na gestão de sociedade privada; 2) servidores aposentados com acumulação ilícita de cargos 
públicos; 3) servidor acumulando cargos sem compatibilidade de jornada de trabalho; 4) docente 
com dedicação exclusiva exercendo atividades em empresa privada; e 4) servidores aposentados 
por invalidez exercendo atividades públicas e privadas na atualidade. 
 
Dos 100 servidores que apresentavam irregularidades na amostra, 27 permanecem com 
pendências de acumulação ou gerência privada, sendo que os demais regularizaram ou 
apresentaram as justificativas para afastá-las.  
 
Os resultados foram apresentados ao TCU, no âmbito do processo TC, onde se aguarda análise 
sobre as justificativas apresentadas.  
 
 

                                                        
1 Art. 17. As unidades de auditoria interna manterão controle, preferencialmente por sistema informatizado, das 
recomendações expedidas pela própria auditoria interna, pelos órgãos de controle interno e externo e, quando 
for o caso, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de Administração ou por outros órgãos ou entidades de 
regulação e fiscalização  

§ 1º As unidades de auditoria interna apresentarão ao Conselho de Administração ou à instância de atribuição 
equivalente ou, em sua falta, ao dirigente máximo da organização, mensalmente, relatório gerencial sobre a 
situação das recomendações referidas no caput.  

§ 2º Deverão constar do relatório gerencial as justificativas dos gestores para cada recomendação não 
implementada ou implementada parcialmente, com indicação de prazo para sua efetivação.  

§ 3º Os relatórios gerenciais referidos no § 1o ficarão à disposição dos órgãos de controle. 
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UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

REITORIA 

Revogar a Portaria nº 18, de 7 de 
janeiro de 2003 e publicar nova 
Portaria instituindo a Comissão 
Permanente de Acumulação de Cargos 
e Impedimentos (CPACI), 
estabelecendo atribuições de 
verificação de administração de 
sociedade privada e desrespeito ao 
regime de dedicação exclusiva, além 
das já existentes na Portaria nº 18, de 7 
de janeiro de 2003. 

Publicação da Portaria 540, de 9 
de maio de 2017, instituindo a 
CPACI e os procedimentos para 
a atuação da comissão. 

Atendida 

Publicar portaria constituindo novos 
membros à CPACI, evitando indicar 
servidor lotado no Gabinete do Pró-
Reitor para compor a presidência da 
comissão, e indicando ao menos um 
docente entre os seus membros. 

Publicação da Portaria nº 716, de 
16 de junho de 2017, 
constituindo Comissão 
Permanente de Acumulação de 
Cargos e Impedimentos da 
UFMS. 

Atendida 

Abster de publicar portaria de 
alteração de regime de servidores 
técnicos e docentes antes de verificar 
eventuais acumulações de cargo e 
outros impedimentos pelas unidades 
competentes. 

Adoção de procedimento de 
consulta às bases da RAIS,  
CNES e Portais da Transparência 
do Estado e do Município para 
instruir o processo de alteração 
de regime, antes da autorização 
pelo Reitor. 

Atendida 

PROGEP 

Elaborar mapeamento do processo de 
acompanhamento de pessoal, com a 
posterior elaboração de normativo 
interno, o qual contemple a previsão de 
rotinas de verificação e 
acompanhamento e procedimentos 
definidos para verificar e tratar casos 
de acumulações ilegais de cargos e 
outros impedimentos. 

Adoção de rotinas pelas unidades 
da PROGEP (CAP e CDR) de 
verificação de acúmulo de 
cargos, por ocasião da admissão, 
alteração de regime e 
aposentadoria de servidores. 

Atendida 

Estabelecer rotina de consulta às bases 
de dados da RAIS, CNES, CAGED e 
CNPJ, como forma de mitigar os riscos 
de impedimentos legais da função 
pública, independente se o servidor 
declarar a existência de impedimento. 

Atendida 

Condicionar a entrega do formulário 
de pedido de alteração de regime ao 
preenchimento da Declaração de 
Acúmulo de Cargos e Outros 
Impedimentos, abstendo-se de 

Atendida 
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prosseguir com o processo antes de 
realizada as consultas pertinentes de 
acumulação de cargos, compatibilidade 
de horários com atividades externas, e 
gerência privada exercida pelo 
servidor. 
Estabelecer rotina de consultar a base 
de dados oficiais da RAIS e CAGED 
antes de proceder à aposentadoria de 
servidores da UFMS, e em caso de 
acumulação ilícita de cargos públicos, 
solicitar a opção pelo servidor por um 
dos cargos. 

Atendida 

Convocar periodicamente os 
servidores aposentados por invalidez 
para avaliação das condições que 
ensejaram a aposentadoria. 

Recomendação acatada pela 
unidade (DIAS/CAS/PROGEP). 

Em 
monitoramento 

Notificar o servidor de matrícula 
0050293 para que este opte por um dos 
cargos acumulados, sob pena deste 
responder a processo administrativo 
disciplinar sob o rito sumário, com a 
finalidade de aplicar a cassação da 
aposentadoria. 

O servidor foi notificado e 
apresentou pedido de exoneração 
ao Estado do Mato Grosso do 
Sul. Em consulta ao Portal da 
Transparência do Estado, 
verificamos que o servidor não 
percebe mais vencimentos desde 
o mês de março/2017. 

Atendida 

RELATÓRIO Nº 02/2017 – CONTROLE DOS ESPAÇOS FÍSICOS 
A fiscalização teve como objetivo verificar os controles de uso dos espaços físicos no âmbito da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sobretudo em relação aos auditórios anfiteatros e 
salas de aulas, com escopo nas arrecadações pela autorização de uso por terceiros, considerando o 
fato levantado pela Auditoria Interna de que unidades da Administração têm autorizado 
gratuitamente o uso dos espaços físicos sob a gestão destes, sem as cautelas devidas quanto aos 
aspectos legais e operacionais. 

De forma geral, concluiu-se que não há um controle efetivo do uso dos espaços físicos pelas 
unidades da Administração, em especial com relação às arrecadações devidas pela autorização do 
uso por terceiros, limitando-se, apenas, na maioria dos casos, à reserva do espaço prioritariamente 
para as atividades institucionais. 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

REITORIA 

Elaborar proposta de normativo, a ser 
aprovado pelo Conselho Diretor, 
estabelecendo normas gerais sobre o 
uso e a utilização dos espaços físicos, e 
definindo valores para a autorização do 
uso de acordo com a capacidade e 

Publicação da Resolução nº 134, 
de 25 de julho de 2017, que 
estabelece normas e valores de 
uso do espaço físico no âmbito 
da UFMS 

Atendida 
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natureza de cada local. 

Revisar e unificar os valores contidos 
nas tabelas anexas à Resolução nº 54, 
de 29 de dezembro de 2008, com 
relação aos demais bens e serviços.  

Constituição de GT para a 
revisão dos valores dos serviços 
prestados pela UFMS. 

Em 
monitoramento 

RELATÓRIO Nº 03/2017 – AVALIAÇÃO DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR 

Trata-se da avaliação dos saldos das inscrições, pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar - 
RP de despesas processadas e não processadas da UG 154054 (UFMS). 

O assunto foi escolhido em razão da necessidade de enxugamento das contas públicas, 
considerando-se a atual situação de contingenciamento que nosso país enfrenta, especialmente as 
IFES. Dessa forma, considerou-se os critérios de oportunidade e relevância. 

Verificou-se que a inscrição das despesas em Restos a Pagar no encerramento de 2015 foi no 
montante de R$ 35.235.977,31 e em 2016 de R$ 28.422.787,88.   

Foram emitidas recomendações para que a gestão acompanhe as inscrições, verifique a condição 
de validade dos empenhos com mais de 2 anos, anule empenhos de pequena monta e de 
obrigações que não poderão ser cumpridas, bem como evite as prorrogações perenes das 
inscrições. 

Em consulta ao Siafi em 1º/08/2017, constatou-se significativa redução do saldo em RP, que 
atualmente está em 11 milhões, reflexo do comprometimento dos responsáveis, e a preocupação 
da gestão com o assunto. 

Todas as recomendações emitidas pela AUD foram atendidas ou estão sendo implementadas e 
serão monitoradas até o final do exercício. 
UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

PROPLAN 

Elaborar rotina de análise das 
inscrições, a fim de evitar 
comprometimento da dotação 
orçamentária, para que este somente 
ocorra para ações que sejam mais 
viáveis; 

Com a finalidade de reduzir a 
inscrição em restos a pagar de 
despesas que não pertençam ao 
exercício financeiro, a 
Coordenadoria de Gestão 
Orçamentária (CGO/PROPLAN) 
está realizando acompanhamento 
mensal da execução das despesas 
contratuais. 
Quanto a aquisição de materiais, 
a Coordenadoria de Gestão de 
Materiais (CGM/PROADI) tem 
realizado cobrança junto aos 
fornecedores para que a entrega 

Atendida 
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dos materiais ocorra no prazo 
previsto nos editais. Quando há 
atraso na entrega e não é acatada 
justificativa do fornecedor deve 
abrir processo sancionador e 
providenciar anulação da nota de 
empenho para que o crédito 
orçamentário seja reaproveitado. 
 

Averiguar a condição de validade dos 
empenhos com mais de 02 (dois) anos 
da inscrição em RPNP, e proceder ao 
cancelamento de RPNP em caso de 
prescrição da validade ou ausência de 
instrumento legal de prorrogação; 

Segundo informações da 
CFC/Proplan, os saldos 
existentes dos empenhos com 
mais de 02 anos estão 
enquadrados no §3º do Art. 68 do 
Decreto nº 93.872/86 

Atendida 

Evitar a prorrogação perene dos 
instrumentos que amparam a 
manutenção dos restos a pagar 
inscritos na condição de não 
processados não liquidados; 

Esta Auditoria Interna por meio 
do Sistema Tesouro Gerencial, 
monitorou os saldos da execução 
de restos a pagar, evidenciando 
sua redução, resultado do 
encaminhamento da CI nº 
013/2017-CFC/Proplan que 
solicitou aos gestores para que 
procedessem, com prioridade, à 
liquidação de restos a pagar.  

Atendida 

Priorizar os pagamentos de RP já 
inscritos com a finalidade de auxiliar 
na redução do montante de 
reinscrições de RP; 

A CFC/Proplan informou que os 
pagamentos devem seguir a 
ordem cronológica de 
exigibilidade. E para fins de 
redução do montante inscrito em 
restos a pagar foram 
encaminhados comunicados aos 
gestores para que priorizem a 
liquidação dos mesmos, 
estabelecendo um cronograma de 
execução (CI Circular 002/2017 
– CFC/Proplan). 

Atendida 

Anular os empenhos cujos valores 
foram considerados de pequena 
monta, resultantes de descontos e/ou 
arredondamentos realizados pelos 
fornecedores, bem como aqueles 
resultantes de obrigações que não 
serão cumpridas, ressalvados os 
valores inscritos em uma das hipóteses 
previstas nos incisos I ou II do art. 35, 
do Decreto n° 93.872/86, que deverão 
permanecer inscritos até o 

A CFC/Proplan informou que os 
saldos relativos a descontos e/ou 
arredondamentos são anulados 
logo após o pagamento do valor 
liquidado. Justificando que na 
gestão anterior as notas de 
empenhos destinadas a aquisição 
de materiais de consumo estavam 
sendo emitidas individualmente 
para cada unidade administrativa, 
gerando diversos empenhos com 

Atendida 
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adimplemento por parte dos 
fornecedores. 

valores inferiores a R$ 10,00 
(dez reais), por exemplo.  

RELATÓRIO Nº 04/2017 – VERIFICAÇÃO DA GESTÃO DA CONCESSÃO DO 
ADICIONAL NOTURNO 

 
A iniciativa de se avaliar a gestão da concessão do Adicional Noturno (acréscimo de 25% em 
relação ao serviço prestado entre 22 e 5 horas) partiu de um pedido da Reitoria de verificação de 
denúncias de descumprimento dos encargos docente de um Campus da UFMS, em que foi 
verificado que docentes que não estavam no Campus, inclusive, em alguns casos não estavam 
sequer na cidade, estariam recebendo os Adicionais Noturnos diariamente, por todos os dias 
letivos do mês.  
 
Diante desse fato, com base na amostra do mês de dezembro/2016 avaliamos todos os adicionais 
recebidos pelos docentes das UAS e verificamos algumas situações irregulares quanto aos 
pagamentos: 1) docentes que não ministram aula após as 22 horas; 2) docentes que não ministram 
aulas no dia em que estavam recebendo o adicional; 3) falta de controle da Direção na concessão, 
pela dificuldade de atestar a veracidade das informações das folhas; 
 
Em consulta às orientações do SIPEC (MP e MEC), a quem cabe orientar a execução da 
legislação na área de pessoal do serviço público federal, verificamos que a situação é ainda mais 
grave, uma vez que se encontra consolidado o entendimento de que servidores em dedicação 
integral (que recebem FG, CD, FCC) e docentes sob o regime de D.E. não podem receber os 
adicionais, pois a peculiaridade destes cargos não enseja o pagamento de qualquer complemento. 
 
Nesse sentido, verificou-se que 99% das situações avaliadas estavam em dissonância às 
orientações desse órgão. Consultamos algumas universidades e Institutos, a exemplo do IFMS, 
UFPR, IFSC, que fizeram consultas formais e recentes ao MEC e ao MP, a respeito do assunto, e 
todas as respostas foram no sentido de não se admitir o pagamento dos adicionais a estes casos. 
 
Ao solicitar Parecer da PROJUR, esta manifestou-se que, apesar de possuir entendimento 
divergente do SIPEC, pelo menos em relação aos docentes D.E., concordando, no entanto, com a 
vedação aos cargos de chefia, recomendou que a UFMS adotasse as orientações do MP, órgão 
competente para orientar sobre legislação de pessoal, e submeteu o seu Parecer ao órgão 
consultivo da AGU no MP, para emissão de Parecer definitivo sobre o assunto no âmbito do 
SIPEC. 
 
UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

PROGEP 

Abster-se de efetuar pagamento de 
adicional noturno a docentes sob o 
regime de dedicação exclusiva e 
servidores em dedicação integral, 
conforme orientação do órgão central 
do SIPEC. 

Até que haja manifestação 
definitiva sobre o assunto no 
âmbito da Consultoria Jurídica da 
AGU no MP, manterá o 
pagamento aos docentes D.E., 
com vedação aos cargos de 

Em 
monitoramento 
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chefia. No entanto, o assunto será 
tratado em normativo, que 
estabelecerá critérios para o 
recebimento de adicional noturno 
por docente somente quando 
estes ministrarem, efetivamente 
aulas após às 22 horas.  

Expedir CI-Circular aos Diretores das 
Unidades da Administração Setorial 
com a orientação de que é indevido o 
pagamento de adicional noturno aos 
docentes submetidos ao regime de 
dedicação exclusiva e servidores em 
dedicação integral, dispensando-se o 
preenchimento do controle de 
frequência a esses docentes enquanto 
não houver a edição de normativo com 
revogação expressa da Resolução (CD) 
nº 31, de 23 de abril de 2015, e que o 
pagamento de adicional noturno aos 
docentes sob o regime de 20 horas e 40 
horas, sem dedicação exclusiva, é 
devido somente nos dias em que o 
docente ministrar aulas com 
encerramento após as 22 horas, e nas 
hipóteses em que os encargos da 
docência sejam imprescindíveis após 
esse horário, mediante justificativa. 

A gestão pretende enviar ao 
Conselho Diretor minuta de nova 
norma que revogará a Resolução 
(CD) nº 31, de 23 de abril de 
2015, que será amplamente 
divulgada às UAS.  

Em 
monitoramento 

Conselho 
Diretor 

Normatizar as hipóteses de concessão 
de adicional noturno, revogando-se a 
Resolução (CD) nº 31, de 23 de abril 
de 2015. 

RELATÓRIO Nº 05/2017 – LEVANTAMENTO DE RISCOS DOS PROJETOS DE 
PESQUISA COM FOMENTO 

 
Tanto o RA 05 quanto o 06 tratam-se de acompanhamento das providências adotadas por ocasião 
das auditorias realizadas pela CGU, que culminaram no Relatório das Contas de 2015 da UFMS, 
aguardando julgamento das Contas pelo TCU. 
 
Em ambos os trabalhos, ampliou-se a amostra de itens que não foram verificados pela CGU, e 
também foi avaliado o nível de maturidade dos controles das unidades envolvidas, tanto na 
aprovação e execução de projetos de pesquisa, quanto nas ações da Assistência Estudantil. 
 
A escolha do assunto baseou-se principalmente pelos critérios de oportunidade e relevância, já 
que a atual gestão criou duas unidades para fortalecer o controle dessas áreas: AGINOVA e 
PROAES. 
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Com relação aos projetos de pesquisa (com fomento), o objetivo foi fazer um levantamento dos 
principais riscos de forma a subsidiar a tomada de decisões e rever antigos procedimentos e 
normativos sobre o assunto. 
 
Das recomendações e sugestões levantadas pela AUD, verificou-se, em reuniões e discussões 
sobre os riscos identificados, que a atual gestão se mostrou bastante preocupada, tanto que já está 
dando prioridade na transparência das bolsas e dados dos projetos/convênios/contratos (um dos 
grandes destaques do Relatório da CGU), para melhorar o controle das unidades envolvidas, além 
da elaboração de mapeamento de processos, estudo de alteração de normativos para melhorar os 
fluxos de aprovação de projetos e execução dos mesmos, e dar maior segurança e eficiência 
destes atos. 
 
UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

AGINOVA 

Estabelecer a atuação preliminar da 
Agência de Desenvolvimento, 
Inovações e Relações Internacionais – 
AGINOVA, tão logo a proposta de 
projeto de pesquisa tenha sido 
cadastrada, como forma de melhor 
orientar e avaliar as atividades entre a 
Universidade, empresas, governo e 
sociedade para a promoção da 
inovação e do empreendedorismo, 
evitando assim o retrabalho em fases 
posteriores do processo. 

A atuação preliminar já vem 
sendo realizada, bastando o 
ajuste final junto a PROPP para 
readequação nas competências 
estabelecidas para a AGINOVA. 
Falta adequar o sistema de 
cadastramento de projetos, 
SigProj, para que, nos casos que 
envolvam a AGINOVA, o 
projeto logo após cadastrado seja 
primeiramente encaminhado para 
a Agência e não para a comissão 
setorial de pesquisa. Fomos 
informados que tal medida 
depende do MEC. 

Atendida / Em 
monitoramento 

PROPP / 
AGINOVA 

Elaborar o mapeamento do processo de 
aprovação de projetos de pesquisa, de 
acordo com o novo fluxo processual a 
ser definido, com a posterior 
elaboração de normativo interno, 
revogando-se os atuais, o qual 
contemple a previsão de rotinas de 
verificação, comunicação, 
acompanhamento e procedimentos 
definidos às unidades envolvidas no 
processo. 

O mapeamento do processo foi 
elaborado, permanecendo 
pendente a elaboração de 
normativo pela PROPP 

Parcialmente 
Atendida 

UAS 

Estabelecer rotinas que proporcionem 
o fortalecimento dos controles e a 
transparência dos atos, com descrição 
detalhada, nos pareceres, dos itens 
avaliados, observando principalmente 
a carga horária dos docentes, equipe 
vinculada à UFMS (docentes e 
discentes), caracterização de prestação 

A PROPP estuda a revisão e 
unificação de normativos sobre 
pesquisa, dispondo sobre as 
competências e fluxos 
processuais de cadastro e 
aprovação de projetos de 
pesquisa. A AGINOVA também 
informou que o Manual de 

Em 
monitoramento 
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de serviço e pagamento de bolsas. Convênios será revisado 
contendo os novos fluxos 
aprovados. 

PRÓ-
REITORIAS 
/ AGINOVA 
/ AGETIC 

Estabelecer rotinas de transparência 
ativa com relação às atividades de 
pesquisa dos instrumentos celebrados, 
e incluir informações relativas aos 
convênios na Resolução nº 09, COUN 
de 20 de fevereiro de 2017, que 
aprovou o Plano de Dados Abertos 
2017/2018. 

Plano de Dados Abertos da 
UFMS 

Em 
monitoramento 

REITORIA  
 

Realizar levantamento de todas as 
normas que tratam de pagamento de 
bolsas pela instituição, ou pela 
fundação de apoio, com a consequente 
uniformização de normativo que 
discorra, de forma detalhada, dos 
valores e dos critérios objetivos para a 
concessão de bolsas em projetos 
acadêmicos, estabelecendo, também, 
como será realizado o monitoramento 
da regularidade das concessões. 

Publicação da Resolução nºº 133, 
de 25 de julho de 2017, que 
aprovou o Plano de Governança 
da Concessão de Bolsas e 
Auxílios. 

Atendida 

CD / 
AGINOVA 

Providenciar a alteração da Resolução 
do Conselho Diretor nº 47 de 21 de 
setembro de 2011, adequando o 
normativo à Lei nº 10.973, de 02 de 
dezembro de 2004, quanto ao 
impedimento do recebimento de bolsas 
pela prestação de serviços. 

A Resolução nº 47/2011 não foi 
expressamente revogada, no 
entanto a nova norma que institui 
o Plano de Governança na 
concessão de bolsas veda 
expressamente o recebimento de 
bolsas pela prestação de serviços. 

Parcialmente 
atendida 

PROPP  

Estabelecer critérios objetivos para a 
definição de prestação de serviços em 
projetos de pesquisa ou extensão, de 
forma que a unidade responsável pela 
aprovação ou recomendação da 
proposta do projeto analise com maior 
segurança a caracterização destes 
projetos, com o pagamento de 
retribuição pecuniária, e não de bolsas. 

A AGINOVA informou que até 
dezembro de 2017 esses critérios 
estarão definidos e alinhados 
com a Política Institucional de 
Inovação; 

Em 
monitoramento 

PROPP 

Definir as obrigações específicas 
enquanto CONVENENTE, e não como 
EXECUTORA, para a UFMS no 
âmbito dos convênios com a FINEP. 

A UFMS não possui competência 
para determinar à FINEP 
alterações nos dispositivos 
contratuais, cujas 
responsabilidades já são pré-
definidas pela FINEP. 

Recomendação 
Anulada por 

impossibilidade 
de 

cumprimento 
pela UFMS 
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PROPP 

Proceder à devida instrução processual 
dos documentos relativos ao 
remanejamento de valores ou alteração 
no Plano de Trabalho, e consequente 
aprovação das mudanças pela FINEP 
ou a pedido da UFMS, aprovado pelas 
instâncias competentes, quando 
houver. 

A AGINOVA informou que a 
Divisão de Acompanhamento de 
Convênios já está orientada a 
assim proceder quando se 
apresentarem situações dessa 
natureza. 

Atendida / Em 
monitoramento 

PROPP / 
AGINOVA / 

PROADI 

Estabelecer competências de 
acompanhamento das atividades de 
desenvolvimento institucional por 
intermédio de fundação de apoio, 
preferencialmente, à unidade 
responsável pelo acompanhamento de 
convênios, com o envolvimento da 
CPO/PROADI. 

A AGINOVA está promovendo 
discussões e estudos para 
definição de procedimentos com 
intuito de subsidiar adequações 
nas competências da Unidade 
responsável. 

Em 
monitoramento 

PROPLAN 
Definir unidade da UFMS responsável 
pela análise e emissão de parecer nas 
prestações de contas das fundações. 

A gestão estuda uma nova 
reorganização dentro das 
competências da PROPLAN. 

Em 
monitoramento 

CD / 
AGINOVA / 
PROPLAN 

Estabelecer critérios objetivos de 
ressarcimento pelo uso de recursos 
públicos da UFMS de acordo com as 
características de cada projeto, bem 
como os critérios de isenção destes. 

Está em estudo alteração da 
Resolução nº 132/2015, que trata 
do relacionamento da UFMS 
com suas fundações de apoio, e o 
assunto será tratado neste 
normativo. 

Em 
monitoramento 

AGINOVA 

Regulamentar institucionalmente uma 
Política de Inovação, estabelecendo 
regras relativas à apropriação da 
propriedade intelectual e produção 
científica gerada no âmbito da UFMS. 

A minuta de proposta da Política 
Institucional de Inovação já vem 
sendo elaborada pela 
CEI/AGINOVA e esperamos que 
até dezembro de 2017 seja 
aprovada pelos Conselhos 
Superiores; 

Em 
monitoramento 

PROPP 

Regulamentar a destinação financeira 
decorrente de prêmios recebidos por 
projetos institucionais mediante 
repartição de recursos entre o 
coordenador e a Administração, para 
fomentar novos projetos. 

Não houve manifestação. Não atendida 

AGINOVA / 
PROPP 

Nos contratos de inovação em que a 
UFMS seja responsável pela entrega 
de produto, software ou propriedade 
intelectual, estabelecer critérios de 
permanência mínima do pesquisador 
na Instituição, mediante assinatura de 
Termo de Compromisso. 

A AGINOVA acredita que até 
dezembro de 2017 já tenha esses 
critérios definidos e alinhados 
com a Política Institucional de 
Inovação; 

Em 
monitoramento 
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AGINOVA 

Que a AGINOVA acompanhe a gestão 
dos contratos de inovação em que a 
UFMS figure como contratada para 
desenvolver atividades de inovação e 
propriedade intelectual, e não apenas 
dos convênios e acordos congêneres 
celebrados por essa unidade. 

A CGC/AGINOVA está se 
preparando para absorver a 
recomendação e passar a 
acompanhar os contratos de 
inovação da UFMS. Também 
acreditamos que até dezembro de 
2017 isso esteja estabelecido. 

Em 
monitoramento 

RELATÓRIO Nº 06/2017 – AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PNAES NA UFMS 
 

Quanto à auditoria nas ações do PNAES, foram avaliados se os Editais de seleção, renovação e de 
acompanhamento dos anos de 2016 e 2017 estavam de acordo com a Política Nacional de 
Assistência Estudantil e o Decreto nº 7234/2010, se os alunos beneficiados cumprem as 
exigências dos Editais, e se os controles da PROAES são eficientes. 
 
De modo geral, verificou-se que os Editais são bastante criteriosos para a seleção dos 
beneficiários, as Normas da Assistência Estudantil objeto de deliberação do Conselho Diretor em 
julho/2017 passaram pela avaliação da AUD, e refletem a preocupação da gestão em sistematizar 
os auxílios em um único normativo, e de aperfeiçoar a execução dessa política pública na UFMS. 
 
No entanto, o acompanhamento mais eficiente depende do aumento do quadro de servidores que 
atuam nessa área, e a integração de sistemas institucionais, tais como o Siscad, Reggio, GRP 
(Sistema de Gestão de Bolsas), que podem auxiliar nesta missão. 
 
Quanto à avaliação dos resultados do PNAES na evasão estudantil, a unidade estuda 
possibilidade de parcerias com as UAS para estudar as causas da evasão. A falta de pessoal bem 
como a falta de sistemas integrados prejudicam maiores estudos sobre o assunto.  

 
UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

PROGEP / 
PROAES 

Priorizar a contratação de profissionais 
para atuar na área da assistência 

estudantil, com vistas a aprimorar as 
ações do PNAES na UFMS; 

A PROGEP informou que o 
atendimento da recomendação 
depende da liberação de vagas. 
Enquanto isso não ocorre, a 
PROAES informou que a UFMS 
estuda parcerias com as 
prefeituras do interior do Estado 
para auxiliar as entrevistas dos 
Editais de Seleção e Renovação. 
Com relação ao Campus de 
Campo Grande, o IFMS também 
auxiliará nesta missão. 

Em 
monitoramento 
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AGETIC / 
PROAES 

Seja priorizado o desenvolvimento de 
sistema computacional que contemple 
as informações referentes ao PNAES, 
com o objetivo de identificar falhas e 
riscos decorrentes da sua execução e 
de aperfeiçoar as ações de assistência 

estudantil na UFMS; 

A Agetic desenvolverá Sistema 
que integre todas as informações 
acadêmicas dos beneficiários 
(bolsas, auxílios, desempenho 
acadêmico, perfil sócio-
econômico). Enquanto isso não 
ocorre, a PROAES informou que 
o trabalho é realizado 
manualmente. 

Em 
monitoramento 

PROAES 

Estabelecer rotina de checagem 
amostral das informações declaradas 
pelos beneficiários e verificação da 

necessidade de diligências amostrais a 
fim de confirmar as condições 

socioeconômicas declaradas pelo 
beneficiário; 

A PROAES acatou a 
recomendação mas não 
demonstrou um plano de ação de 
amostragem porque depende de 
pessoal disponível para atender 
todas as demandas da unidade. 

Em 
monitoramento 

PROAES 

Publicar lista de classificação 
acompanhada dos respectivos índices 
organizados em ordem decrescente a 

fim de propiciar real classificação 
possibilitando ao discente obter certeza 
quanto a sua posição geral no processo 

seletivo; 

Recomendação será adotada no 
próximo Edital. 

Em 
monitoramento 

PROAES 

Implementar a segregação de funções 
no processo de análise documental 

com o objetivo de que o mesmo 
servidor não participe da análise de 

todo o processo, evitando que o 
servidor que deferiu o benefício no 
ingresso seja o mesmo que fará a 
análise do recurso eventualmente 

interposto; 

A PROAES informou que o 
atendimento da recomendação 
depende da contratação de mais 
pessoal para atuar na área. 

Em 
monitoramento 

Conselho 
Diretor 

Alterar as normas que tratam do 
pagamento de bolsas a discentes, de 
forma a permitir a acumulação de 

bolsa de caráter assistencial com outras 
bolsas de caráter acadêmico. 

Publicação da Resolução nº 133, 
de 25 de julho de 2017, que 
aprovou o Plano de Governança 
da Concessão de Bolsas e 
Auxílios., contendo dispositivo 
que permitem a acumulação de 
bolsas acadêmicas e assistenciais. 

Atendida 

 

 


